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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a eficácia. Tema sério e complexo, 

abordado com frequência nos estudos das organizações para analisar e identificar 

formas de otimização e maximização da produtividade, levando-se em consideração 

que o cenário organizacional ainda apresenta como foco principal a obtenção de 

seus objetivos propostos através do domínio da racionalidade funcional em suas 

ações administrativas, seja no âmbito público ou privado. De forma mais específica, 

a proposta da pesquisa foi analisar a eficácia dos serviços prestados pelo NTI, como 

gestor de Tecnologia da Informação da UFPE, aos seus usuários institucionais na 

visão de seus diretores do período de 2000 a 2009. A abordagem teórica adotada 

tomou como base os conceitos do fato administrativo e da ação administrativa, 

temas desenvolvidos pelo sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, abrangendo a 

concepção de um sistema administrativo em equilíbrio dinâmico, associada ao 

reconhecimento de uma categoria de totalidade, com seus elementos constitutivos 

dispostos em diferentes camadas e em contínua inter-relação, interagindo com o 

ambiente externo reciprocamente, transformando, a partir desse contexto e através 

de ações administrativas, seus recursos e investimentos nos objetivos propostos, 

mas sem perder de vista o bem-estar dos indivíduos. A metodologia aplicada teve 

uma perspectiva qualitativa. Quanto aos fins a pesquisa foi exploratória e descritiva 

e quanto aos meios foi trabalhada como um estudo de caso, apresentando como 

delimitação o período de 2000 a 2009 que destaca a reestruturação do NTI. Evento 

que propôs mudanças em sua estrutura organizacional com vistas a realinhar 

estratégias para atender com eficácia às demandas de TI da UFPE, ao mesmo 

tempo em que se propunha a aproximar as instâncias gerenciais do quadro técnico 

profissional, através da redistribuição dos serviços e dos técnicos de TI em projetos. 

Nesse contexto, buscou responder ao questionamento de como o NTI, na visão de 

seus diretores no período referenciado, tem articulado seus elementos do fato 

administrativo e o tipo de racionalidade estabelecida na ação administrativa no seu 

ambiente interno com vistas à eficácia dos serviços de TI prestados à UFPE. 

 

Palavras-chave: Eficácia. Fato e Sistema administrativo. Ação administrativa.  



ABSTRACT 

 
This work has as study object the efficacy. Serious and complex theme, approached 

frequently in the studies of organizations to analyze and to identify forms to optimize 

and maximize the productivity, taking itself in consideration that the organizational 

scenery still presents as main focus the obtaining of its proposed objectives through 
the domain of the functional rationality in their administrative actions, either in the 

public or private scope. In a more specific way, the research’s proposal was to 

analyze the efficacy of the services provided by the NTI, as manager of Information 

Technology at UFPE, to its institutional users in the vision of its directors of the period 

from 2000 to 2009. The adopted theoretical approach took as base the concepts of 

the administrative fact and the administrative action, themes developed by the 

sociologist Alberto Guerreiro Ramos, including the conception of an administrative 

system in dynamic balance, associated to the recognition of a category of totality, 
with its constitutive elements disposed in different layers and continuous interrelation, 
interacting with the external environment reciprocally, transforming, from this context 

on and through administrative actions, its resources and investments in the proposed 

objectives, but still considering well-being of the individuals. The applied 

methodology had a qualitative perspective. About the ends, the research was 
exploratory and descriptive and about the means it was worked as a case study, 

presenting as delimitation the period from 2000 to 2009 that detaches the 

reorganization of the NTI. Event that considered changes in the organizational 

structure with aim to realign strategies to serve with efficacy the IT demands of the 

UFPE, at the same time that it’s considered to bring the managerial instances of the 

professional technician staff together, through the redistribution of the services and 

the technician of IT in projects. In that context, it searched to answer the questioning 

of how the NTI, in the vision of its directors in the refered period, has articulated its 

elements of the administrative fact and the type of rationality established in the 

administrative action in its internal environment considering the efficacy of the 

services of IT provided to the UFPE. 

 

Key Words: Efficacy. Administrative Fact and System. Administrative Action. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

A proposta desta pesquisa é analisar a eficácia dos serviços prestados pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) para a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), aqui representada pela comunidade acadêmica (Reitoria, Pró-

Reitorias, Centros Acadêmicos e Órgãos Suplementares) – usuários institucionais –, 

na visão dos seus diretores, no período de 2000 a 2009. 

A eficácia é um tema de relevância no cenário organizacional, e é abordado 

com frequência em estudos que visam analisar a produtividade e buscam 

desenvolver estratégias para otimizar os objetivos propostos pela organização. 

 Da mesma forma, a Tecnologia da Informação (TI), na UFPE, representa um 

tema de grande impacto no desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas e sua discussão tem ocorrido não só pela  importância estratégica, 

mas, também, por sua característica transversal como ferramenta nas aplicações 

das mais diversas áreas do conhecimento, seja no ensino, pesquisa ou extensão.  

Esse fato justifica o investimento de toda ordem na construção e manutenção 

de um parque tecnológico que atenda eficazmente às demandas de TI da Instituição, 

alinhado ao reconhecimento da importância da UFPE na realidade social onde está 

inserida como Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). 

Segundo Selznick (1972), as instituições têm características históricas 

próprias. São reconhecidas como produtos naturais das pressões e necessidades de 

interação e adaptação sociais.  Com base nesse aspecto e, segundo Costa (2001), 

são vistas como referência. Essa condição de modelo contribui para que os grupos 

sociais identifiquem-se com elas e desenvolvam suas vidas ao seu redor, além de 

atribuírem destaque aos membros que as compõem e ao ambiente onde estão 

inseridas.  

Dessa forma, a importância da UFPE impõe ao NTI, no cumprimento de sua 

missão como gestor da infraestrutura de software e hardware, a responsabilidade de 

planejar e executar uma política de informática que seja adequada aos objetivos da 

Instituição, que consolide, através da eficácia na prestação de seus serviços, um 

posicionamento de destaque para a UFPE perante a sociedade. 

Existe uma demanda de serviços que orienta a rotina interna do Órgão, que 



   

 

17 

exige o estabelecimento de estratégias para obtenção de resultados eficazes, de 

forma a transformar  o cenário estabelecido atualmente, que, segundo o volume dos 

chamados de suporte atendidos através do Sistema NTI Atende1, descreve um 

Órgão submetido a constantes tensões, no desenvolvimento de suas atividades, 

originadas nos questionamentos e anseios de seus usuários institucionais. 

A escolha do NTI como unidade de análise teve como base a intenção da 

pesquisadora em contribuir com a estrutura estabelecida do Órgão, uma vez que faz 

parte de seu quadro técnico e juntamente com o grupo de trabalho enfrenta as 

tensões provenientes não apenas do ambiente externo representado pela UFPE, 

mas também as questões internas que envolvem os aspectos facilitadores e 

inibidores da eficácia de seus serviços. 

A inquietação na busca de alternativas que pudessem facilitar a compreensão 

dos elementos representados como fatos administrativos condicionantes e/ou 

resultantes das ações administrativas que influenciam na eficácia dos serviços 

prestados do NTI para a UFPE revelou-se como justificativa para a realização da 

pesquisa. 

A teoria selecionada que está baseada nos estudos de Alberto Guerreiro 

Ramos2 sobre os conceitos de Fato Administrativo e Ação Administrativa, abrange a 

                                                             
1  NTI Atende – Sistema de Atendimento para o Suporte Técnico em TI dos Campi da UFPE, 

coordenado pelo Grupo de Apoio de TI da UFPE (GAPTI) no NTI. Criado em 2000 sob a 
denominação de Help Desk, como uma das ações da reestruturação do NTI, apresenta uma média 
diária, em dias normais, de 20 (vinte) chamados, na rotina de atendimento, chegando a 100 (cem), 
em ocorrências críticas, e a 300 (trezentos), em eventos como a Matrícula, com solicitações que 
envolvem desde desbloqueio de CPF no Sistema de Informação Gestão Acadêmica (SIG@), 
questões de hardware e software, acesso à Rede, além de suporte para uso de ferramentas de 
escritório, como editores de textos, planilhas eletrônica, produção de slides para apresentação de 
trabalhos, instalação de aplicativos e desenvolvimento de portais e homepages. (UFPE/NTI/CT, 
2009) 

2  Alberto Guerreiro Ramos (nasceu em 13/9/1915 em Santo Amaro da Purificação na Bahia – 
faleceu em 06/04/1982 em Los Angeles, Califórnia) – sociólogo baiano que contribuiu 
significativamente para as Ciências Sociais, com foco nos estudos de Sociologia das Organizações 
e da Administração. Durante 20 anos, foi técnico de administração do Departamento Administrativo 
de Serviço Público (DASP) – tendo ainda exercido as funções de assessor do Conselho do 
Desenvolvimento, do ministro da Viação e Obras Públicas e da Casa Civil da Presidência da 
República. Como delegado do Brasil à XVI Assembléia-Geral da ONU, participou da Comissão de 
Assuntos Econômicos, com a qual colaborou na elaboração de projetos que foram posteriormente 
adotados pela Assembléia-Geral das Nações Unidas. Ingressando na política, foi eleito para a 
Câmara dos Deputados, órgão que representou na Conferência Latino-Americana preparatória da 
Conferência Mundial do Comércio. É bacharel pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e 
bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade Nacional de Filosofia (RAMOS, 1983, p. IX). Sua 
contribuição está associada a outras importantes instituições, no Brasil: DASP, Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros – Ministério da Educação e Cultura (ISEB/MEC), Escola Brasileira de 
Administração Pública – Fundação Getúlio Vargas (EBAP/FGV) e Universidade Federal de Santa 
Catarina (USC); no exterior, como conferencista: Universidade de Paris, Academia de Ciências de 
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concepção de um sistema administrativo em equilíbrio dinâmico, associada ao 

reconhecimento de uma categoria de totalidade, que tem sua estrutura interna 

composta por elementos dispostos em diferentes camadas que interagem 

reciprocamente e com o ambiente externo no qual age e do qual recebe influências. 

A partir desse contexto e através do processamento interno das ações 

administrativas, transforma seus recursos e investimentos em serviços. 

A releitura da abordagem desse autor se mostra adequada ao contexto, onde 

os conceitos em estudo envolvem uma visão crítica com características de 

totalidade, articulação, equilíbrio e dinamicidade, inter-relacionando elementos que 

constituem o sistema e que, quando integrados, visam atender ao estabelecimento 

de objetivos sistematicamente propostos, usando essa força crítica fundamentada 

através das racionalidades funcional e substantiva e da ética para promover 

transformações nas ações do indivíduo e, por consequência, na Instituição. 

É importante destacar a relevância da obra de Alberto Guerreiro Ramos. O 

volume de citações e análises, em estudos publicados, descreve o reconhecimento 

do meio acadêmico pela grande valia de suas contribuições nos exames dos 

fenômenos complexos das organizações. 

Embora Schwartzman tenha declarado que o trabalho de Guerreiro Ramos 

apesar de crítico, é “de poucos resultados”, pois que visam sempre a “um objetivo à 

curto prazo”, ele não deixa de reconhecer que existe relevância na 
 
 

[...] proposta de que a sociologia deve ser constituída a partir da realidade 
nacional, pelo desenvolvimento de uma metodologia também própria, e que 
a partir desta realidade toda a tradição cultural da sociologia européia e 
norte-americana poderia ser recuperada”. (SCHWARTZMAN, 1983, p. 31) 
 

 

Entretanto, Oliveira (1995), entende que as críticas à obra de Guerreiro 

Ramos ocorrem porque suas análises têm uma perspectiva de contexto histórico. 

Porém, essa autora também reconhece que suas preocupações metodológicas 

continuam atuais, em especial a crítica na eficácia da importação de teorias 

                                                                                                                                                                                              
Moscou, Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade de Minas Gerais e as cidades de Pequim e Belgrado, assim como professor visitante 
na Wesleyian University e visiting fellow na Universidade de Yale. Como acadêmico desenvolveu 
uma expressiva produção em seus 45 anos de atividade intelectual com destaques para os seus 
trabalhos sobre a Redução Sociológica, a Sociologia Especial da Administração (Fato 
Administrativo e Ação Administrativa) e a Delimitação de Sistemas Sociais (Modelo 
Paraeconômico). (HEIDEMANN [trad.], 2001; RAMOS, 1972)  
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organizacionais. 

Importante contribuição é atribuída a Serva quando destaca o depoimento do 

próprio Guerreiro Ramos, que diz ter sido feita sua proposta de abordagem 

substantiva das organizações numa perspectiva conceitual. Tal relato promoveu em 

Serva uma reflexão sobre a ausência de uma comprovação empírica da 

possibilidade do emprego da racionalidade substantiva nas organizações produtivas. 

Esse fato, definido como “impasse” (SERVA, 1996), desperta preocupação no meio 

acadêmico, sendo considerado um problema a ser resolvido, para o avanço da 

teoria. 

Outro importante depoimento é o de Tenório no qual afirma que foi depois do 

estímulo de Guerreiro Ramos que surgiu seu entendimento, numa perspectiva 

crítica, sobre “os postulados das teorias organizacionais e suas relações com o 

cotidiano dos sistemas sociais organizados”. (TENÓRIO, 2004, p. 13) 

Para este autor, a reflexão resultante da releitura dos textos de Guerreiros 

Ramos trouxe uma necessidade de revisão do seu próprio pensamento  ao 

significado da Administração do ponto de vista  de área do conhecimento inserida 

nas ciências sociais aplicadas. E declara que se surpreendeu ao identificar em seus 

trabalhos o que Guerreiro Ramos descrevia como  
 
[...] indicadores de ingenuidade, porque apresentavam uma visão positivista 
da Administração, enquanto ciência social aplicada e uma certa alienação 
ao caráter ideológico das teorias organizacionais. (TENÓRIO, 2004, p. 10) 

 

Na mesma perspectiva, Paula destaca que em seus últimos trabalhos 

Guerreiro Ramos “[...] renovou sua visão de nacionalismo e de desenvolvimento”. E 

que a trajetória histórica desse autor “[...] se manteve fiel aos princípios de seu 

pensamento sociológico, além de fundar as bases para uma nova teoria das 

organizações”. (PAULA, 2007, p. 170) 

A metodologia foi aplicada numa perspectiva qualitativa, para compreensão e 

análise do fenômeno. Quanto aos fins a pesquisa foi exploratória e descritiva e 

quanto aos meios foi trabalhada como um estudo de caso.  

Como primeira delimitação, a opção é pelo aspecto temporal relativo aos 42 

anos do Órgão, com ênfase para o período de 2000 a 2009 que destaca a 

reestruturação do NTI, evento que propôs mudanças no Regimento Interno do 

Órgão (UFPE/NTI, 2004) com o objetivo de realinhar estratégias para atender com 
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eficácia às demandas de TI da UFPE, ao mesmo tempo em que se propunha 

aproximar as instâncias gerenciais do quadro técnico profissional, através da 

redistribuição dos serviços e dos técnicos de TI em projetos. Nessa nova 

configuração, mesmo lotado em uma coordenação específica, o técnico pode fazer 

parte de projetos que envolvem integrantes de outras coordenações. 

Outra delimitação faz referência à escolha dos sujeitos da investigação, cujo 

princípio tem como meta analisar como o NTI tem articulado seus elementos 

aestruturais, estruturais e estruturantes do fato administrativo, e o tipo de 

racionalidade estabelecido na ação gerencial que potencializa a necessidade do 

entendimento sobre fatos e ações empreendidas pelos diretores do Órgão que têm a 

responsabilidade da gestão dos recursos necessários para a consecução da eficácia 

dos serviços de TI aos seus usuários institucionais. Nesse aspecto, utiliza-se como 

coleta de dados a entrevista semiestruturada com os diretores do período 

delimitado, representados pelos diretores A e B. 

 

 

Pergunta da pesquisa 
 

 

Como o NTI tem articulado seus elementos aestruturais, estruturais e 

estruturantes e o tipo de racionalidade estabelecido nas ações administrativas de 

seu ambiente interno, na visão de seus diretores do período de 2000 a 2009, para a 

eficácia dos serviços prestados à UFPE? 

 

 

Objetivos 
 
• Geral 

 

Analisar  como o NTI tem articulado seus elementos aestruturais, estruturais e 

estruturantes e o tipo de racionalidade estabelecido nas ações administrativas de 

seu ambiente interno, na visão de seus diretores do período de 2000 a 2009, para a 

eficácia dos serviços prestados à UFPE. 
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• Específicos 

 
o Analisar como o NTI tem articulado os seus elementos aestruturais, 

estruturais e estruturantes do fato administrativo com vistas à eficácia 

dos serviços prestados de TI à UFPE; 

o Analisar o tipo de racionalidade estabelecido na ação administrativa no 

ambiente interno do NTI com vistas à eficácia dos serviços prestados 

de TI à UFPE. 

 

 

Conteúdo da pesquisa 
 

 

O tema abordado na pesquisa, o fato administrativo e seus elementos e a 

ação administrativa, na prática está presente na realidade social de qualquer 

Instituição, entretanto, embora sua identificação pelo gestor seja uma forma de 

explicitar os aspectos facilitadores e inibidores da eficácia em seu ambiente, ainda 

não é uma estratégia utilizada com frequência dentro dos requisitos do conceito de 

Ramos (1983), o qual remete a inter-relação desses elementos, analisando as ações 

resultantes e condicionantes dos gestores, nos diversos níveis de decisão, para a 

busca dos objetivos propostos. Através desse conceito, faz-se necessária a 

identificação da totalidade do fato, dentro de sua característica pluridimensional, 

onde ocorre a integração da natureza de cada elemento e sua interação com o meio 

externo para promover uma visão sistêmica do ambiente. 

O Capítulo I – Apresentação da Instituição pesquisada – apresenta um 

breve histórico da UFPE, fazendo um maior detalhamento da unidade de análise 

institucional selecionada para a pesquisa, explicitando sua história, dados, 

indicadores. 

O Capítulo II – Fundamentação Teórica e Conceitual – foi subdividido em 

dois itens. O primeiro aborda o fato administrativo e seus elementos, caracterizados 

como aestruturais, estruturais e estruturantes, contextualizando o ambiente nos 

aspectos pertinentes ao tema. O segundo apresenta o tema ação administrativa, e 

busca revelar a importância de conceitos como racionalidade e ética na análise 
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proposta na pesquisa. 

O Capítulo III – Procedimentos Metodológicos – descreve todas as 

informações relacionadas com o tipo e estratégia da pesquisa, assim como a 

descrição do universo e amostra selecionada, ferramentas de coleta e tratamento 

dos dados. 

O Capítulo IV – Análise dos Dados – foi dividido em três seções para 

atender aos dois objetivos específicos propostos na pesquisa. A primeira aborda a 

articulação dos elementos aestruturais, estruturais e estruturantes como fatos 

administrativos delimitados. Parte da análise do ambiente interno do NTI, no 

entendimento de seus diretores do período de 2000 a 2009, com vistas à eficácia 

dos serviços prestados pelo NTI aos seus usuários institucionais. A segunda seção é 

a apresentação do tipo ideal proposto pelos dois diretores entrevistados, interligando 

os fatos delimitados e as ações realizadas; e a terceira seção busca analisar o tipo 

de racionalidade estabelecido no ambiente interno do órgão como resultado da ação 

administrativa resultante e condicionante da inter-relação desses elementos. 

O Capítulo V descreve as Considerações Finais, e traz as contribuições 

deste trabalho para a ampliação dos debates acadêmicos sobre temas e problemas 

semelhantes. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



1 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 

 

1.1 Breve histórico da UFPE 
 

 

A UFPE, segundo o Estatuto vigente, foi criada pelo Decreto-Lei 9.388 de 

20/06/1946, como uma autarquia educacional, vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC), na condição de instituição de ensino superior e de pesquisa. Tem como 

objetivo fundamental cultivar em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado o 

ensino, a pesquisa e a extensão, aplicando-se ao estudo da realidade brasileira, 

assim como, colaborar com o desenvolvimento do País, e do Nordeste, em 

particular, de forma articulada com os poderes públicos e iniciativa privada, além de 

realizar intercâmbio científico e cultural tanto no Brasil como no exterior. (UFPE, 

1974) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 1 – Universidade Federal de Pernambuco3 
Fonte: <www.ufpe.br>. Acesso em: 13 jun. 2009 
 

É uma das melhores universidades do País, segundo avaliações dos 

Ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia (MCT), em ensino (graduação e 

pós-graduação) e pesquisa científica, sendo reconhecida como a melhor do Norte-

                                                             
3 Campus da UFPE Recife. 
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Nordeste. Para a graduação, as avaliações levam em consideração: os índices de 

desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade), a estrutura das instituições e o investimento em professores e nos cursos, 

reunidos agora no Índice Geral de Cursos (IGC) e da titulação e produção científica 

dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), estas duas avaliações do MEC. Com relaçao à 

pesquisa, o resultado do Censo 2006 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, 

realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), do MCT, mantém a UFPE entre as dez melhores universidades do País em 

ensino e pesquisa, em termos qualitativos e quantitativos dos grupos de pesquisa. 

(UFPE, 2009) 

A gestão da UFPE, segundo seu Estatuto, é exercida em conjunto pela 

Reitoria e pelo Conselho Universitário, representado por dois conselhos específicos: 

o de Administração4, que coordena orçamento, convênios, questões administrativas 

em geral, e o Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão5, que tem a 

responsabilidade de coordenar toda a vida acadêmica da Instituição, desde a 

criação e o funcionamento de cursos até a execução de pesquisas e atividades de 

extensão. Ainda compõe o Conselho Universitário todos os ex-reitores da Instituição, 

existindo ainda o Conselho de Curadores, órgão responsável pela fiscalização 

econômica e financeira da Universidade (UFPE, 1974). 

Cabe à Reitoria, a responsabilidade de coordenar, planejar e supervisionar as 

atividades da Instituição (UFPE, 2009). A Reitoria tem a formação conforme o 

Quadro 1:  

 

Quadro 1 – Composição da Reitoria 
Sigla Nome 
 Gabinete do Reitor 
Proacad Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos 
Proext Pró-Reitoria de Extensão 
Progepe Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida 

                                                             
4  Conselho de Administração: formado pelo Reitor como presidente, Vice-Reitor, Pró-Reitores, 

Diretores e Vice-Diretores de Centros, Representantes de classes de Magistério, de estudantes de 
Graduação e Pós-graduação e das classes empresariais. (UFPE, 1974) 

5  Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão: formado pelo Reitor, Vice-reitor, Pró-
reitores, três representantes do Conselho Departamental de cada Centro, Representante dos 
Coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-graduação e  dos estudantes de Graduação e 
Pós-Graduação. (UFPE, 1974) 
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Progest Pró-Reitoria de Gestão Administrativa 
Propesq Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Proplan Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Fonte: <www.ufpe.br>. Acesso em: 1 jun. 2009 
 

A Instituição possui nove unidades de apoio administrativo ligados 

diretamente ao Gabinete do Reitor e definidos como Órgãos Suplementares, 

conforme Quadro 2:  

 

Quadro 2 – Órgãos Suplementares da UFPE 
Sigla Nome 
ED Editora Universitária 

PCU Prefeitura da Cidade Universitária 

BC Biblioteca Central 

HC Hospital das Clínicas 

LIKA Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami 

NEFA Núcleo de Educação Física e Desportos 

NTI Núcleo de Tecnologia da Informação 

NTRU Núcleo de TV e Rádio 

NUSP Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social 
Fonte: <www.ufpe.br>. Acesso em: 1 jun. 2009 
 

Esses órgãos estão distribuídos no Campus Universitário do Recife e 

fomentam a Administração Central de informações estratégicas e serviços de 

atendimento à comunidade, seja na forma de ensino, pesquisa e/ou extensão. O 

Centro de Convenções (Cecon), a Comissão de Vestibular (Covest), a Fundação de 

Apoio e Desenvolvimento da UFPE (FADE) e o Núcleo de Hotelaria e Turismo (NHT) 

também compõem o quadro de apoio da UFPE. (UFPE, 2009) 

Hoje a UFPE é constituída de 3 (três) campi, que abrangem 70 (setenta) 

departamentos distribuídos em 12 (doze) Centros Acadêmicos (UFPE, 2009), 

conforme descrição no Quadro 3, a seguir: 
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Quadro 3 – Centros Acadêmicos da UFPE 
Campus Centro/ 

Sigla 
Centro/Nome 

Agreste CAAG Acadêmico do Agreste 

CAC Artes e Comunicação 

CCB Ciências Biológicas 

CCEN Ciências Exatas e da Natureza 

CCJ Ciências Jurídicas 

CCS Ciências da Saúde 

CCSA Ciências Sociais Aplicadas 

CE Educação 

CFCH Filosofia e Ciências Humanas 

CIn Informática 

Recife 

CTG Tecnologia e Geociências 

Vitória de Santo Antão CAV Acadêmico de Vitória 
Fonte: <www.ufpe.br>. Acesso em: 1 jun. 2009 
 

Aos departamentos estão vinculados os 84 (oitenta e quatro) cursos de 

graduação, sendo 72 (setenta e dois) no Campus Recife, 9 (nove) no Campus do 

Agreste e 3 (três) no Campus de Vitória de Santo Antão; além de 98 (noventa e oito) 

cursos de pós-graduação stricto sensu, distribuídos entre Mestrados Acadêmicos, 

Mestrados Profissionalizantes e Doutorados, como também 40 (quarenta) cursos de 

pós-graduação lato sensu, as especializações. Os cursos de graduação são 

vinculados à Proacad e os de pós-graduação à Propesq. Para compor esse quadro 

também são oferecidos eventos de extensão, através da Proext, em diversas áreas 

do conhecimento (UFPE, 2009). 

Há, ainda, o Colégio de Aplicação, escola que dá suporte aos cursos de 

licenciatura da Universidade, com quadro discente do Fundamental II ao Ensino 

Médio. (UFPE, 2009) 

A comunidade acadêmica, distribuída nos 3 (três) Campi, é composta por três 

segmentos: quadro docente, corpo técnico e o corpo discente. (UFPE, 2009) 

O primeiro segmento, o quadro docente com 1.787 professores efetivos 

(UFPE, 2009),  é “[...] integrado pelos profissionais que tiveram ingresso na 

Instituição através de concurso para desenvolver atividade de magistério superior ou 

de primeiro e segundo graus [...]” (UFPE, 1974), tratando-se do Colégio de 

Aplicação. 
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O segundo é formado pelo “[...] corpo técnico que compreende os técnicos de 

nível superior e de nível médio, os artífices e os operários qualificados [...]” (UFPE, 

1974), com um total de 3.327 distribuídos nos diversos cargos e funções da tabela 

de cargos das IFES (UFPE, 2009), que integra a grade profissional do Serviço 

Público Federal. 

O terceiro segmento é o corpo discente “[...] constituído por todos os 

estudantes matriculados, na condição de regulares ou especiais [...]” (UFPE, 1974). 

Hoje conta com 29.406 alunos, dos quais 26.280 são dos cursos de graduação e 

2.725 estão na pós-graduação e ainda 401 alunos do Colégio de Aplicação, que 

oferece Ensino Médio (UFPE, 2009). 

Para que a UFPE desempenhe a sua função, e gere conhecimento através do 

desenvolvimento científico e tecnológico, faz-se necessária a construção e 

manutenção de uma infraestrutura que atenda às demandas da sociedade e mais 

especificamente de seus usuários. Esse desenvolvimento está apoiado em diversos 

pilares e um deles é a TI. 
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Figura 1 – Organograma da UFPE – Estrutura Organizacional 
Fonte: Imagem cedida por Proext – Bureaux de Design em 1 jun. 2009 
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A importância das tecnologias para o desenvolvimento institucional é 

determinante, considerando sua natureza transversal que está presente em todas as 

atividades das diversas áreas do conhecimento científico, tecnológico, artístico e da 

gestão e administração universitária. E nesse contexto de suporte à TI, está inserido 

o NTI.  

 

 

1.2  NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 2 – Mapa do Campus Recife da UFPE – NTI6 
Fonte: www.nti.ufpe.br. Acesso em: em 13 jun. 2009 

 
 

Em outubro de 1967, com a aquisição de um computador IBM 1130 para 

apoiar as atividades de docentes e pesquisadores da Instituição que necessitavam 

de precisão e rapidez para o processamento de dados de suas pesquisas, segundo 

Queiroz (2007), surgiu, no então Instituto de Matemática da UFPE, o Laboratório de 

Computação Eletrônica Professor Manuel Zaluar Nunes. 

No mesmo ano, passou a ser denominado de Centro de Computação 

Eletrônica Professor Manuel Zaluar Nunes. Ainda segundo Queiroz (2007), foi 

transferido para o 14o andar do CFCH, transformando-se em órgão suplementar, 

                                                             
6 Mapa do Campus UFPE Recife – Localização NTI. 
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ligado ao Gabinete do Reitor, tendo como primeiro diretor o Professor Rivaldo Alves 

Correia. 

Assim acontecia a consolidação de uma unidade que tratava do 

desenvolvimento de serviços de informática e administrava a infraestrutura que 

suportava as atividades dessa área de conhecimento, tomando como base o modelo 

de estrutura do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) – empresa 

pública vinculada ao Ministério da Fazenda criada através da Lei nº 4.516 de 

01/12/1964 –, o qual foi “[...] adotado pelo regime militar como solução 

modernizadora da administração pública [...]” (BARROS, 1997, p. 32). 

Esse modelo adotado apresentava um conjunto padrão de características que 

delimitava um modelo típico para prover os serviços de informática à administração 

pública, segundo a descrição: 
 
[...] computador central, dependente de um único ou de poucos 
fornecedores, contratos e equipamentos com alto custo direto de hardware 
e software, necessidade de grande equipe de suporte para os sistemas 
operacionais, banco de dados e de comunicações [...] estruturas altamente 
centralizadas, divididas nos setores administrativo e financeiro, de 
desenvolvimento de sistemas e de produção [...] dificuldade de 
modernização do método, restrições para o uso de tecnologias orientadas 
ao usuário [...] (BARROS, 1997, p. 32). 
 

Segundo Fonseca (2003), em 1971, foi acoplado ao mainframe já instalado, 

um computador Burroughs – B-500, que ampliou a capacidade de serviços e 

tecnologias. O B-500 era usado para atividades administrativas e o IBM, para o 

ensino e a pesquisa. 

Em 1974, o então Centro de Processamento de Dados (CPD) se transforma 

em Núcleo, e passa a ter a denominação de Núcleo de Processamento de Dados 

(NPD), segundo Fonseca (2003), com a implantação da Reforma Universitária. E em 

1976, o NPD ocupa nova instalação em seu prédio atual e próprio na Av. dos 

Reitores, sem número. 

 Diante das restrições dos dois sistemas, os quais não estavam suprindo as 

necessidades da UFPE, o B-1700 (equipamento que substituiu o B-500 em 1976) e 

o IBM 1130 foram substituídos pelo Sistema Digital DEC-10, iniciando uma nova era 

na Informática, na UFPE, em 1979. 

A TI, num espaço curto de tempo, estava “[...] rompendo os limites de sua 

definição inicial de ciência dos computadores, da noção puramente de cálculo, 
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dando lugar a uma grande especificidade de usos [...]”. (BARROS, 1997, p. 4) 

No final da década de 1980, surge o serviço de troca de mensagens 

eletrônicas e a popularização dos microcomputadores. Esse equipamento se 

transforma numa importante ferramenta de trabalho para o meio acadêmico, na área 

científica, e de forma mais discreta na área administrativa. O computador central 

deixa de ser usado em algumas atividades acadêmicas, sendo substituído pela 

capacidade local de processamento dos micros. (QUEIROZ, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 – Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) 
Fonte: <www.nti.ufpe.br>. Acesso em: 13 jun. 2009 

 

O DEC-10 funcionou até 1987, quando foi substituído pelo VAX 8700 – 

DECSystem e pelo IBM-4341, sendo que o primeiro atendia ao ensino e à pesquisa 

e o segundo à Administração Central. Com a evolução da Informática, chega o IBM-

4381 para substituir o IBM 4341, em 1989. 

Segundo Queiroz (2007), paralelamente a isso, no início dos anos 1990, a 

Internet começa não só a criar grandes expectativas na comunidade acadêmica 

como passa a exigir uma capacidade de processamento central, que, 

definitivamente, dá espaço para o processamento descentralizado, com o advento 

do computador pessoal. É um momento de importância para a UFPE que instala a 

primeira infraestrutura de comunicação interna com base nas tecnologias da internet 
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– Internet Protocol (IP)7 –, com a construção do backbone8 da Rede de 

Comunicação IP da Instituição. Desde então, essa infraestrutura de comunicação já 

foi atualizada três vezes.  A mais recente foi concluída em 2007, e incorporou 

elementos importantes ao sistema como gerenciamento e segurança na nova 

geração de infraestrutura de comunicação IP. 

A evolução da TI expandiu a diversificação de sua aplicação e isso levou o 

NTI a substituir os terminais do computador central por microcomputadores, os quais 

eram adquiridos com facilidade pelas Unidades Orçamentárias da UFPE. Esse fato 

promoveu a descentralização do sistema e um aumento considerável de usuários.  

Essa descentralização, segundo Griesemer (1984) modificou de forma 

substancial as atribuições dos centros de processamento de dados tradicionais, 

principalmente no que diz respeito ao novo perfil dos profissionais da área, que se 

transformaram de produtores dos produtos de TI em profissionais com a função de 

apoiar os usuários, para que estes obtivessem seus próprios produtos, além de 

definir a adequada configuração de equipamentos, treinar, planejar, administrar a 

Rede e desenvolver sistemas de informações gerenciais. 

As necessidades de ampliação levam à substituição do VAX 8700 pelo VAX 

6000/6200 e do IBM-4381 pelo IBM-9121, em 1992. Em 1999, em virtude do “bug do 

milênio9”, o IBM foi substituído pelo IBM-9672 – R11. (FONSECA, 2003) 

Ainda em 1999, segundo Fonseca, levantou-se uma discussão sobre a 

influência dessas tecnologias nas IFES, tanto nas áreas científica como na 

administrativa, que conduziu à proposta de implantação de uma nova estrutura para 

o órgão gestor de TI. Essa nova estrutura deveria caber no contexto da UFPE, para 

atender aos tempos modernos (FONSECA, 2003), o que leva, segundo Queiroz 

(2007), a uma reestruturação do órgão gestor de TI, passando o NPD à 

denominação de Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). Essa mudança previa 

grandes avanços no ambiente organizacional da TI, para auxiliar os gestores no 
                                                             
7  Internet Protocol (IP): “Um dos protocolos mais importantes do conjunto de protocolos da Internet. 

É responsável pela identificação das máquinas e redes e encaminhamento correto das mensagens 
e informações entre elas”. (FONSECA, 2003) 

8  Backbone: “Em português, espinha dorsal. É o trecho de maior capacidade da rede e tem o 
objetivo de conectar várias redes locais. No Brasil, foi a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) que 
criou o primeiro backbone da Internet, a princípio para atender entidades acadêmicas que queriam 
se conectar à rede. Os fornecedores de acesso costumam estar ligados permanentemente ao 
backbone. (FONSECA, 2003) 

9  Bug do milênio: Falha ou defeito de programa, que pode se comportar de forma imprevisível sobre 
determinadas condições. Esse foi o termo usado para identificar o problema previsto para ocorrer 
em todos os sistemas de TI na passagem de 1999 para 2000. (FONSECA, 2003) 
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enfretamento dos desafios impostos pelas novas tecnologias, tendo a principal ação 

contemplado a mudança da estrutura organizacional, que tinha a seguinte 

configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Organograma NPD 
Fonte: UFPE/NPD, 1989. 

 

Embora o processo de alteração da estrutura organizacional do NTI tenha 

iniciado em 1999, só em 2002 é que foi submetida à aprovação do Conselho de 

Administração. As mudanças estruturais, foram aprovadas, parcialmente, em 2004, e 

publicadas no Boletim Especial nº 2, de 13/01/2005. A proposta original sugeria para 

a estrutura administrativa, o seguinte: Diretoria, Vice-Diretoria, Secretaria, Gestão 

Tecnológica, Gestão Administrativa e Gestão de Pessoas. Foram aprovadas apenas 

2 (duas) coordenações com as denominações  de Tecnológica e Administrativa. 

(UFPE/NTI/CA, 2009) 

Segundo o seu Estatuto (UFPE/NTI, 2004), a nova estrutura organizacional 

do NTI é composta por três elementos: 

1) Conselho Técnico Administrativo (CTA); 

2) Diretoria;  

3) Comissão de Usuários. 

O CTA é um órgão consultivo e deliberativo superior em matéria técnico-

científica, administrativa e financeira do NTI. Exerce o papel de propor, acompanhar, 

aprovar e decidir sobre ações pertinentes ao Núcleo, sendo constituído pelo Diretor, 

por um representante de cada Pró-Reitoria, pelo Diretor de cada Centro Acadêmico 
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ou um representante definido pelo Conselho Departamental, um representante dos 

servidores da UFPE indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades 

Federais de Pernambuco (Sintufepe), um representante estudantil indicado pelo 

Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFPE. Ainda podem ser  indicados 

representantes de técnicos do NTI, pelo Diretor do Órgão, para assessoramento nas 

reuniões. (UFPE/NTI, 2004) 

A Comissão de Usuários é um órgão consultivo, propositivo e de defesa da 

comunidade usuária do Núcleo. Tem como atribuição apresentar propostas, ações e 

projetos ao CTA. É constituído pelos seguintes membros: Diretor do NTI, Diretor do 

Departamento de Pós-Graduação da Propesq, Diretor do Departamento de Controle 

Acadêmico da Proacad, Diretor do Departamento de Extensão da Proext, Diretor do 

Departamento de Gestão e Qualidade de Vida da Progepe, Coordenador de 

Informações Gerenciais da Proplan, Representante de cada um dos demais órgãos 

Suplementares, Representantes de cada um dos Centros Acadêmicos indicados 

pelo Conselho Departamental, Representante do corpo administrativo indicado pelo 

Sintufepe, Representante estudantil da Graduação e Pós-Graduação indicado pelo 

DCE-UFPE e Representante da sociedade. (UFPE, 2004) 

A Diretoria representa o Órgão executivo que faz a superintendência, 

coordenação e fiscalização das atividades do Núcleo. É exercida pelo Diretor 

designado pelo Reitor com base em seus conhecimentos técnico-científicos e 

experiência profissional no que tange ao exercício do cargo.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fotografia 3 – Laboratório III – Cursos de Extensão10 
Fonte: <www.nti.ufpe.br>. Acesso em: 13 jun. 2009 
 

Tomando como fonte o desenho do novo organograma, conforme Figura 4, os 

                                                             
10 Laboratório III usado para ações de Extensão – Capacitação e Aperfeiçoamento em ferramentas 

de TI para os usuários institucionais e sociedade. 
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técnicos tanto de nível superior quanto de nível médio estão lotados na 

Coordenação Tecnológica, sendo distribuídos em projetos definidos pelas demandas 

dos serviços e necessidades da Instituição sob a orientação de Gerências. Os 

demais servidores estão lotados na Coordenação Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 4 – Praça da Informação Cândido Pinto11 
Fonte: <www.nti.ufpe.br>. Acesso em: 13 jun. 2009 

 

O Núcleo é previsto no Estatuto da UFPE e tem como missão realizar a 

gestão de infraestrutura de software e hardware da UFPE, planejar e executar a 

política de informática, desenvolver, executar e participar de projetos em TI e ser 

ambiente de desenvolvimento e pesquisa de novas tecnologias de informação e 

serviços de informática captando recursos através de projetos, consultoria e serviços 

em TI. (UFPE, 2004). 

Suas atribuições abrangem administração e representação do Órgão, 

presidência do CTA e Comissão de Usuários, encaminhar ao CTA propostas e 

projetos de ações para apreciação e aprovação, assim como delegar competências, 

no âmbito do Órgão, como instrumento de descentralização administrativa. Possui a 

seguinte estrutura administrativa, conforme Figura 4: 

1) Diretoria;  

2) Vice-Diretoria; ;  

3) Secretaria; 

4) Coordenação Administrativa; 

5) Coordenação Tecnológica. 

                                                             
11 Praça da Informação Cândido Pinto – local para acesso à Rede pelos usuários institucionais e 

sociedade. 
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Figura 4 – Organograma do NTI – Estrutura Organizacional 
Fonte: UFPE/NTI, 2004 

 
Hoje o NTI conta com um quadro funcional composto por  92 (noventa e duas) 

pessoas  (UFPE/NTI/CA, 2009), das quais: 

 

Tabela 1 – Quantidade de Profissionais Lotados no NTI 
Item Cargo Quantidade 

1 Analista de TI 20 
2 Técnico de TI 20 
3 Técnico laboratório de TI 1 
4 Administrador 1 
5 Auxiliar administrativo 2 
6 Assistente de administração 4 
7 Apoio 2 
8 Técnicos em Refrigeração, Eletricista, em 

Eletromecânica, Desenhista 
4 

Total de Servidores lotados no órgão 54 
9 Diretor 1 

10 Contratados – área de TI 5 
11 Estagiários 32 

Total Geral 92 
Fonte: UFPE/NTI/CA, 2009 
 

A necessidade em atender às demandas de seus usuários institucionais 

dentro do cenário da evolução tecnológica levou o NTI à concepção e ao 

desenvolvimento do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica da UFPE - 

SIG@UFPE, que trataria não apenas do controle acadêmico, mas também do “[...] 

controle de processos, patrimônio, contratos, hospitalar, almoxarifado, biblioteca”. 

(FONSECA, 2003)  

A evolução da TI tem promovido, para todos os segmentos da Academia, 
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grande dependência da sua infra-estrutura, considerando que essas tecnologias 

evoluem de forma acelerada, e traz consigo dificuldades para a gestão por estarem 

sempre em conflito com a obsolescência dos parques de TI, construídos com 

investimento de grande vulto e que necessitam de constante renovação, segundo 

Queiroz (2007). A infraestrutura física institucional para funcionar a contento precisa 

de uma equipe técnica capacitada para responder com rapidez às necessidades 

para criar, operacionalizar, manter e atualizar os serviços dando apoio aos usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 
 

 

2.1 O Fato Administrativo  
 

 

A variável dependente desta pesquisa é a eficácia. Para realizar sua análise, 

inicialmente, tomou-se como base o próprio entendimento de Guerreiro Ramos, 

sobre a organização, ao afirmar que “o objetivo do processo de organização é a 

eficácia” (RAMOS, 1983, p. 14), enaltecendo sua importância ao defini-la como um 

dos pressupostos da decisão. Tal fato leva o estudo a mostrar sua associação com 

as demais variáveis inseridas no tema, para a consecução do objetivo da pesquisa. 

Ramos inicia a discussão, destacando que a abrangência da palavra 

administração gera não só ambiguidade, mas também imprecisão no seu uso e que 

se faz necessária a configuração de “fatos e significados” (RAMOS, 1983) para se 

compreender a classificação das matérias que, ordinariamente, estão inseridas sob 

sua rubrica. Assim, o estudo científico se torna uma exigência em virtude da 

construção do reconhecimento da configuração da administração, uma vez que esse 

estudo científico não pode ser revelado como uma doutrina acabada e definitiva. 

A proposta do autor descreve o delineamento dos rudimentos preliminares de 

uma sociologia especial da administração. Enfatiza uma sequência lógica de 

assuntos inter-relacionados, sob a égide de um conjunto integrado de conceitos e 

noções, que conduz à construção do conceito da Sociologia Especial da 

Administração. Um dos aportes teóricos na análise a ser estabelecida da realidade 

social em estudo, definida como a: 
 

parte da sociologia geral que estuda a realidade social da administração, 
suas expressões exteriormente observáveis como fato, sistema e ação, sua 
tipologia qualitativa historicamente condicionada, seus elementos 
componentes (aestruturais, estruturais e estruturantes). (RAMOS, 1983, p. 
3) 

 

Afirma ainda o autor que “[...] a administração pode ser considerada como 

fato e como sistema” (RAMOS, 1983, p. 6). Entretanto ele esclarece que tratá-la 

como fato, parece-lhe mais legítimo, por expressar de forma clássica, os rudimentos 

de uma sociologia especial da administração. O autor reconhece que o uso inovador 



   

 

39 

dessa terminologia sublinha um conceito mais refinado. Por outro lado, esclarece 

que focalizar a administração como sistema, tem como vantagem a facilidade de 

entendimento do fenômeno devido à abrangência do termo, e complementa que 

nessa discussão o que realmente tem valor científico na análise, é examinar o 

fenômeno como manifestação de uma totalidade, sem importar nesse contexto se o 

termo usado é fato ou sistema.  

Para esclarecer o conceito como fato, Ramos explica que estendeu o 

pensamento defendido por Émile Durkheim sobre “fato social” – definido como  

 
[...] maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que 
são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se 
impõem a ele” (DURKHEIM, [1895]/2007, p. 13)  

 

– e, com base nessa análise, julgou que  

 
[...] uma disciplina existe, desde que se evidencie que lhe corresponde um 
objeto próprio, um fato específico. Assim, chega à conclusão de que a 
definição do fato administrativo é o primeiro passo para constituir a 
sociologia especial da administração”. (RAMOS, 1983, p. 6) 

 

Entretanto, discorda de Durkheim ([1895]/2007) quando este afirma que uma 

característica do fato social é “a sua exterioridade em relação às consciências do 

indivíduos” (RAMOS, 1983, p. 24), uma vez que atribui aos fatos sociais, uma 

existência própria, sem nenhuma dependência com suas manifestações individuais, 

e de forma categórica afirma que deveria ser concedida a eles a condição de coisas. 

Ramos (1983) entende que esse pensamento de Durkheim ([1895]/2007) equipara a 

Sociologia a uma física social, fato que distorce a natureza objetiva inerente aos 

fenômenos sociais. Argumenta que para obter qualificação de ciência, a Sociologia 

não necessita ser submetida ao modelo da física e que tal equívoco se deu porque 

Durkheim ([1895]/2007) não levou em consideração a visão das relações dialéticas 

que existem entre o indivíduo e a sociedade, aspectos considerados inseparáveis 

numa mesma totalidade. 

Ainda em sua concepção, a Sociologia é, em essência, uma teoria científica 

que aborda as diversas camadas dos fenômenos sociais, desfazendo a idéia de uma 

ciência unidimensional. Tal entendimento o conduziu a discernir essas camadas no 

fato administrativo. Entretanto, esclarece que a característica de exterioridade do 

fato social descrita por Durkheim ([1895]/2007) não se extingue totalmente, fica 
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algum resíduo sinalizando que a observação dos fatos sociais, tem como critério 

científico que melhor se adapta ao seu estudo, uma ciência que seja específica a 

esse estudo. E conclui: “o fato administrativo, [...] é um fato social. Entre outros 

motivos, porque a sua explicação só pode ser obtida à luz de critérios imanentes ao 

fato social”. (RAMOS, 1983, p. 25) 

Uma segunda característica do fato social apresentada por Durkheim 

([1895]/2007) diz respeito “a ação coercitiva que exerce ou é suscetível de exercer 

sobre as consciências dos indivíduos” (RAMOS, 1983, p. 24). Nesse caso, ocorre 

uma convergência de pensamento em que, para o autor,  

 
“a coerção é uma nota da especificidade desse fato, sem a qual ele não se 
distinguiria do mero fato psicológico, [...] e embora nele estejam imanentes 
as consciências individuais, impõe a estas, como social que é”. (RAMOS, 
1983, p. 25) 

 

Assim, o fato administrativo atende ao critério definido por Durkheim 

([1895]/2007) no que se refere à coerção, colocando-o “entre os mais impositivos 

dos fatos sociais. Ninguém logra furtar-se ao alcance de sua força coercitiva. São, 

pois, fatos sociais”. (RAMOS, 1983, p. 25) 

A concepção de que o fato administrativo é um fenômeno social total tem 

origem no estabelecimento da forma como ele é percebido – como uma totalidade 

aberta ou totalização –, ou seja, como um “conjunto de elementos e interações, 

conjunto no qual um aspecto interno e outro externo são teoricamente distintos, mas, 

de fato, se influenciam reciprocamente” (RAMOS, 1983, p. 25), sendo possível 

“desnaturá-lo e reduzi-lo a qualquer dos seus aspectos parciais”. (RAMOS, 1983, p. 

25) 

Nesse caso, é importante ressaltar que, os elementos aestruturais, estruturais 

e estruturantes devem “ser entendidos como referências conceituais, quadros 

operatórios, instrumentos heurísticos para a compreensão do fenômeno” (RAMOS, 

1983, p. 28). Baseado no interesse do pesquisador, pode variar de denominação e 

quantidade, assim como o grau de precisão. Ainda sobre o tema, o autor afirma que 

“esses elementos não estão cindidos uns dos outros. Na verdade, só abstratamente 

podem ser contemplados de per se. Concretamente se encontram sempre 

dinamicamente inter-relacionados”. (RAMOS, 1983, p. 28)  

Para explicar o termo sistema para o fato administrativo, esclarece que os 
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autores, dentro dos limites da ciência social, que fazem uso desse conceito, têm 

como base a orientação de uma concepção dinâmica de equilíbrio. 

Essa concepção tem atraído a atenção dos estudiosos, no sentido de fazer 

sua adequação ao conceito de sistema social e ao método estrutural-funcional.12 

 Em sua concepção tradicional, quando um sistema é dito em equilíbrio 

implica que ao término de uma interferência externa, quando ou se houver uma, este 

sistema retornará ao seu estado inicial. Nesse contexto não importa a velocidade 

nem a intensidade da interferência ou como os seus elementos reagem entre si, o 

importante é que não ocorra nada de anormal ou irreversível que impeça o sistema a 

voltar ao seu estado original. A vinculação dessa concepção ao conceito de 

sistemas parece só estar adequada para o estudo da “dinâmica dos estados em 

repouso” (RAMOS, 1983, p. 27). Diz ainda o autor, que tal concepção “na ciência 

social, não seria útil para o estudo da mudança, já que [...] é impossível ‘predizer 

conseqüências de súbitas modificações dentro do sistema ou em volta dele’” 

(RAMOS, 1983, p. 27), e que o estudo científico do sistema administrativo tem sido 

realizado de forma unilateral, ou seja, são identificados apenas um ou parte de seus 

aspectos, não levando em consideração sua categoria de totalidade, que reconhece 

sua estrutura interna formada pelos elementos e diferentes camadas em recíproca e 

permanente interação. 

O fato ou sistema administrativo é apresentado pelo autor como um conceito, 

estabelecido como “abstração metodológica” e definido como 

 
o complexo de elementos e de suas relações entre si, resultante e 
condicionante da ação de diferentes pessoas, escalonadas em diferentes 
níveis de decisão, no desempenho de funções que limitam e orientam 
atividades humanas associadas, tendo em vista objetivos sistematicamente 
estabelecidos. (RAMOS, 1983, p. 7). 

 

Para visualização, Ramos (1983) apresenta o modelo sistema político, aberto 

e autorregulativo, de David Easton, e faz uma adaptação para ilustrar o sistema 

administrativo, à luz do conceito dinâmico de sistema, Figura 5. Os elementos da 

administração constituem um sistema administrativo, 
 
[...] uma totalidade, internamente composta de elementos ou subsistemas 

                                                             
12 Método estrutural: esquema considerado necessário à existência continuada de um sistema social 

e o Método Funcional: uma função que concorre para a existência de um sistema social. (RAMOS, 
1983, p. 118) 
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em interação, subordinada a regras operacionais comuns (programas, 
objetivos, normas, valores, papéis, etc.), dotada de fronteiras que a 
diferenciam do ambiente (elementos e sistemas externos) sobre o qual age 
e do qual recebe influência, assim procurando manter um equilíbrio 
dinâmico, tanto em suas relações internas, como em suas relações 
externas. Na linguagem cibernética, o equilíbrio dinâmico do sistema 
administrativo resulta de que, mediante operações internas, ele transforma 
indutos ou entradas em produtos e saídas. (RAMOS, 1983, p. 27) 
 

 

 

Ambiente 
 

 

 

 
Figura 5 – Sistema Administrativo 
Fonte: Ramos (1983) 
 

Ramos (1983) esclarece que o termo apoio é usado no sentido que designa 

atitudes de lealdade e concordância de objetivos propostos ou diretrizes 

estabelecidas, e ressalta que este apoio também representa um induto, sem o qual, 

na existência do conflito de objetivos, compromete  o atendimento das demandas.  

O estudo científico da administração, na concepção do autor, não se 

concretiza a contento quando ocorre a análise isolada dos seus elementos, numa 

tentativa de explicar o todo através de uma parte. Na perspectiva de reavaliar 

possíveis deficiências e dissidência de alguns estudos sobre a matéria, é atribuída à 

categoria de totalidade a responsabilidade pela verdadeira expressão da ciência da 

administração. Esse fato promove a superação das correntes acadêmicas, que, em 

alguns momentos, não enfatizam a complexidade da administração. A totalidade 

sinaliza ao pesquisador para a necessidade de se levar em consideração não 

apenas a estrutura interna da administração, mas também sua interação com todos 

os níveis da vida social.  

O autor destaca o estudo científico do fato e do sistema administrativo como 

um evento essencialmente pluridimensional e esclarece que a maior limitação do 

conceito da ciência da administração antiga diz respeito ao seu sentido 

unidimensional, em que não é considerada 
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[...] a complexidade do fenômeno aos seus distintos elementos, e sua 
recíproca relação. A natureza de cada um deles pede, a fim de ser 
compreendida, específico ponto de vista sistemático, sendo o estudo 
científico do fato e do sistema administrativos, uma visão integrada de 
diferentes pontos de vista. (RAMOS, 1983, p. 3) 

 

E ainda destaca que a rigidez do modelo taylorista – Administração 

Científica13 –, é decorrência da tendência de atribuir a todo o complexo do fato e do 

sistema administrativos, a validade por resultados que só seriam apropriados em 

situações selecionadas e confinadas para o estudo. 

Nesse aspecto, Tragtenberg destaca que o método utilizado por Taylor tem 

origem no estabelecimento de um esquema empírico que descreve o surgimento do 

conhecimento advindo “da evidência sensível e não da abstração” 

(TRAGTENBERG, 1985, p. 72), e sublinha que o objeto resultante desse 

conhecimento é concreto.  

A visão de Guerreiro Ramos é de que a nova teoria administrativa tenha uma 

tendência “integrativa e estruturalista”, no mesmo sentido em que estão baseados os 

estudos de Etzioni sobre a forma como os estruturalistas enxergavam a organização: 

 
[...]como uma unidade social grande e complexa, onde interagem muitos 
grupos sociais. Embora esses grupos compartilhem alguns interesses (por 
exemplo a viabilidade econômica da companhia) têm outros, incompatíveis 
(por exemplo, referentes à maneira de distribuição dos lucros brutos da 
organização). Compartilham alguns valores, principalmente os nacionais, 
cuja influência se torna evidente em períodos de crise internacional, mas 
discordam de muitos outros, como, por exemplo, suas avaliações do lugar 
do trabalho na sociedade. (ETZIONI, 1976, p. 68-69) 

 

O autor quer demonstrar que a administração, entendida como fato e sistema 

administrativos, está sempre apta às mudanças, “[...] seja por força do dinamismo 

ininterrupto de seus componentes internos, seja por força de suas relações externas 

com toda sorte de fatores ou sistemas”. (RAMOS, 1983, p. 4) 

                                                             
13 Modelo de Taylor – Administração Científica: “ aumentando a eficiência pela divisão do trabalho em 

suas menores partes componentes – Frederick Taylor foi um engenheiro americano cujos 
princípios da administração científica constituem a base para o planejamento do trabalho durante a 
primeira metade do século XIX, e eles prevalecem de uma forma ou de outra até os dias de hoje: 
1) Os gerentes deveriam pensar em tudo que se relaciona ao planejamento e organização do 
trabalho, deixando os trabalhadores com a tarefa de implementação; 2) Planeje a tarefa do 
trabalhador, especificando com precisão a maneira como o trabalho deve ser feito; 3) Escolha a 
melhor pessoa para fazer o trabalho planejado; 4) Treine o trabalhador para fazer o trabalho 
eficientemente; 5) Monitore o desempenho do trabalhador para garantir que os procedimentos de 
trabalho adequados sejam seguidos e que os resultados apropriados sejam alcançados”. 
(MORGAN, 2000, p. 44-45)  
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O dinamismo do fato administrativo é sublinhado pelo autor, que o compara 

com o objeto de estudo de outras sociologias especiais, as quais se apresentam ao 

observador de forma estática. Essa diferença é determinada pelo estado de 

constante atualização do fato administrativo em razão do desempenho perene e 

consciente dos agentes que o consideram um elemento capital. A atividade desses 

agentes é determinante, uma vez que, sem isso “[...] só restam do fato administrativo 

elementos materiais e estatutos mortos”. (RAMOS, 1983, p. 7)  

Nesse aspecto, Tenório argumenta que é necessário estabelecer um 

pensamento administrativo que não seja “[...] linear, historiográfico, acrítico, voltado 

para o pragmatismo de efeitos autoritários” (TENÓRIO, 2004, p. 22) e que expresse 

atitudes criativas com resultados de transformação dentro das relações 

organizacionais. Diz ainda, que tal mudança só pode ocorrer, tanto na Gestão 

Pública como na Privada, quando o ensino e a prática do “conhecimento 

administrativo” deixam de seguir “os postulados tradicionais dos compêndios de 

Administração”. (TENÓRIO , 2004, p. 22)  

Ramos (1983) afirma que a Administração é, em primeiro plano, uma 

administração em hábito e em segundo plano em ato, sendo este o fato que 

estabelece o porquê de a decisão ser reconhecida como elemento fundamental na 

composição do fato administrativo. Tal dicotomia é comentada por  Azevedo (2006) 

que destaca  o hábito como o comportamento cego de assimilar modelos 

importados, cujo tema é discutido por Ramos (1965) no seu estudo de Redução 

Sociológica14 como hipercorreção.15 No que diz respeito ao ato, revela-se ao sujeito 

uma necessidade de comprometimento com a atitude crítica perante modelos 
                                                             
14 Redução Sociológica é, no domínio restrito da sociologia, a atitude metódica que tem por fim 

descobrir os pressupostos referenciais, de natureza histórica, dos objetos e fatos da realidade 
social (RAMOS, 1965, p. 81), dotada de três sentidos que abordam: o primeiro, “um método de 
assimilação crítica da produção sociológica estrangeira” (PAULA, 2007, p. 174 ), apresentada na 
obra A redução sociológica, primeira edição de 1958; a segunda,“[...] um adestramento cultural do 
indivíduo que o habilita a transcender, no limite do possível, os condicionamentos circunstanciais 
que conspiram contra a sua expressão livre e autônoma” (PAULA, 2007, p. 175), discutido na obra 
Mito e realidade da revolução brasileira, de 1963, e em 1972 no artigo “Models of man and 
administrative theory”, publicado na Public Administration Review (RAMOS, 1989, p. XVI) e o 
terceiro é “ uma superação da sociologia nos termos institucionais e universitários em que se 
encontra”. (PAULA, 2007, p. 177), apresentado em 1965 na segunda edição da obra A redução 
sociológica, Apêndice I, retomando a discussão em 1967 no artigo publicado na Revista de 
Administração Pública, “A modernização em nova perspectiva: em busca do modelo da 
possibilidade”. (RAMOS, 1989, p. XVII) 

15 Hipercorreção: categoria conceitual definida por Guerreiro Ramos como a característica de 
posicionamento de atores sociais, os quais, por força de sua identificação ambivalente, tendem a 
conferir a idéias e teorias importadas, eficiência direta, na configuração de comportamentos sociais 
e negligenciam contextos. (FRANÇA, 1983, p. 35) 
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importados que trazem uma melhoria na realidade em que está inserido, fenômeno 

definido por Ramos (1965) como pragmatismo crítico.16 

A definição do fato administrativo apresentada por Ramos (1983) é bastante 

abrangente, fato que descreve uma necessidade para discutir alguns de seus 

trechos em que é revelado  com mais profundidade o pensamento do autor. 

Na análise do primeiro trecho da definição, o autor explica que “[...] o 

complexo de elementos e de relações” abordados, “[...] condiciona a ação dos 

agentes” (RAMOS, 1983, p. 7) e que é esse condicionamento que assegura o 

requisito de dialeticidade. A ação executada através de um processo de negociação 

e discussão permite a utilização dos elementos de forma integrada. 

Outra expressão discutida na definição trata da questão “desempenho de 

funções”. O autor ressalta a existência de estudiosos como James G. March e 

Herbert Simon que criticam o modelo de administração defendido por Henry Fayol e 

Luther Gulick, quando afirma que o recurso dos elementos funcionais da 

administração, representado por planejamento, organização, assessoria, direção, 

coordenação, informação e orçamento, deveriam ser desconsiderados por 

apresentarem um raciocínio obsoleto com base no “modelo de máquina17”. Essa 

corrente vincula o modelo a um perfil de gestor, denominado como tipo anacrônico 

de especialista que, “[...] de sua cadeira de imunidade, pontifica dogmas 

concernentes às belezas da integração, unidade de comando, alcance de controle e 

fluxo de trabalho”. (RAMOS, 1983, p. 7-8) 

Nessa discussão, o importante a ser observado, independe da validade das 

críticas, seja para uma ou outra corrente de pensamento.  No entendimento do autor 

a questão dos problemas relativos às funções administrativas típicas persiste, 

continua sendo assunto, reconhecidamente, sério da teoria científica e sua 

discussão ainda é pertinente; por essa razão não foi excluído no estudo da definição 

do fato administrativo. 
                                                             
16 Pragmatismo crítico: categoria conceitual definida por Guerreiro Ramos como a caracterização do 

posicionamento de atores sociais que, por força de sua identificação com o elemento nacional e de 
sua sensibilidade às condições contextuais típicas do meio em que vivem, tendem a se servir, 
oportunisticamente, das idéias e teorias importadas, do que a admitir sua exemplaridade abstrata. 
(FRANÇA, 1983, p. 35)  

17 Modelo de máquina: “Empresas racionais planejadas e estruturadas para atingir determinados fins: 
1) a máquina organizacional tem metas e objetivos; é planejada como uma estrutura racional de 
tarefas e atividades; seu desenho torna-se um organograma e as pessoas são contratadas para 
operar a máquina e todo mundo deve comportar-se de maneira predeterminada. Essa é a teoria 
que tem orientado a organização e a administração desde a revolução industrial”. (Morgan, 2000, 
p. 33) 
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Outro trecho destacado na definição trata de “atividades humanas limitadas e 

orientadas”, e isso ocorre tendo em vista objetivos sistematicamente estabelecidos, 

que, segundo Ramos, expressam “[...] o âmago da natureza do fato administrativo e 

da ação de que resulta” (RAMOS, 1983, p. 8), e destaca ainda que a ação 

administrativa apresentada é uma modalidade da ação definida por Max Weber 

como social com relação a fins. 

Como última observação sobre a definição do fato administrativo, antes de 

especificar seus elementos, Ramos ressalta que “o desempenho administrativo está 

referido a atividades humanas associadas” (RAMOS, 1983, p. 8) e adverte para o 

fato de que esse “[...] caráter associado das atividades não é necessariamente 

formal e explícito” (RAMOS, 1983, p. 8). Expressa sua atenção aos elementos 

aestruturais e dá o devido valor “aos fatores que suscitam a formação de grupos 

informais e de critérios tácitos ou não estatutários entre os indivíduos que integram a 

organização”. (RAMOS, 1983, p. 8) 

O estudo do fato administrativo exige do pesquisador uma atenção mais 

acurada quando da análise de seus elementos. Com base na advertência de Ramos 

(1983), tais elementos ao serem analisados como o complexo que é, sua descrição 

deve ocorrer em graus de detalhamento. Deve avaliar os pormenores, para não se 

incorrer no erro de se chegar ao fim da análise sem realizar a tarefa preliminar de 

estudar as camadas de formação através dos seus elementos classificados em três 

tipos: aestruturais, estruturais e estruturantes.  

Os elementos aestruturais estão inseridos em todo fenômeno administrativo, 

e são definidos pelo autor como “[...] uma espécie de subsolo, algo extremamente 

móvel, matéria amorfa. Por si sós, nunca dão forma à situação administrativa”, 

(RAMOS, 1983, p. 9), uma vez que tem como característica uma instabilidade 

representada por uma variação tal, que gera situações imprevistas, desafiantes, 

inéditas e irregulares. Diante dessa configuração, esses elementos exprimem a 

necessidade “[...] ininterrupta de interferência de um fator estruturante, a fim de que 

se assegure ao sistema, a forma da situação administrativa, adequada aos objetivos 

explícitos”. (RAMOS, 1983, p. 9) 

Esse elemento é subdividido em três itens. O primeiro é definido como a 

morfologia material do fato administrativo que abrange as instalações físicas e os 

elementos tangíveis, como móveis, equipamentos, matérias-primas, veículos e 
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acomodações. Para o autor, dentro da ótica da teoria administrativa, esses 

elementos têm uma vida útil limitada, fato que os define como variáveis, concorrendo 

de forma frequente para tornar o empreendimento instável. 

O segundo item aborda a força de trabalho. É descrito como o 
 
[...] rebanho de trabalhadores, a mão de obra, que entra nos cálculos de 
custo de produção e de contabilidade, os indivíduos entendidos quase como 
elemento material, ou como seres humanos contemplados em seus 
atributos mais elementares; seus reflexos, suas inclinações, destrezas, 
tolerâncias, e intolerâncias, e força. (RAMOS, 1983, p. 9 ) 

 

E o terceiro item do elemento aestrutural são as atitudes, definidas pelo autor 

como avaliações, as quais são formadoras de personalidades e determina o caráter 

de uma sociedade. 

Existem dois tipos de atitudes, as individuais e as coletivas. As primeiras têm 

por base a caracterização do ser humano, consolidando-o como personalidade 

autônoma e inconfundível. Já as coletivas, são responsáveis por caracterizarem os 

grupos, as classes, a sociedade global. Ao destacar essa distinção, o autor 

esclarece que é através do indivíduo que toda e qualquer atitude é expressa, fato 

que introduz “[...] nas situações administrativas, nas organizações, as atitudes, 

elementos flexíveis, em ebulição, incoerentes, conflitantes, em constante mudança”. 

(RAMOS, 1983, p. 10)  

As preferências e rivalidades de cunho individual são os motivos para a 

formação dentro das organizações de grupos que contribuem de forma favorável ou 

não à realização de “[...] objetivos, práticas, diretrizes, ordens, suscitando os 

diferentes matizes de lealdade, deslealdade, hostilidade nas relações de trabalho”. 

(RAMOS, 1983, p. 10) 

A cooperação está diretamente relacionada com a obtenção dos resultados. 

Nesse aspecto a adesão mínima dos indivíduos é indispensável para a realização de 

qualquer empreendimento; que segundo o autor, abaixo disso não se concretizaria.  

Os elementos estruturais são identificados como aqueles que dão forma aos 

elementos aestruturais e operacionalizam a combinação entre eles, para que 

possam atuar internamente na estrutura organizacional. Configuram um sistema 

coerente determinado por “[...] linhas de autoridade, as competências, as hierarquias 

funcionais e os grupos que no interior da unidade administrativa, procuram ajustar a 

estrutura formal às motivações dos indivíduos”. (RAMOS, 1983, p. 10) 
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Além da estrutura organizacional definida como elemento configurativo 

interno, a dimensão estrutural ainda é composta por elementos configurativos 

externos de primeiro grau (sindicatos, associações e classes sociais), a sociedade 

global como de segundo grau e  de terceiro grau, a sociedade mundial. 

O que “configura a situação administrativa é a estrutura organizacional” 

(RAMOS,1983, p. 10). Com esse argumento, o autor afirma ter se tornado 

insustentável o conceito apresentado na literatura acadêmica sobre administração e 

organização, que as questões sobre estrutura findavam ao serem apreciados 

aspectos que tratavam de “[...] graus de autoridade formal e o modo de exercê-la, a 

departamentalização e as competências dos diferentes serviços” (RAMOS, 1983, p. 

12). Em seu entendimento, assim, se estava adotando um conceito empobrecido ao 

supor que a estrutura organizacional estaria estabelecida, levando-se em conta os 

princípios ditos científicos, quando se acreditava ter alcançado a melhor combinação 

de meios aos fins pretendidos. 

Os elementos estruturais configurativos externos de primeiro grau são 

representados pelos sindicatos, pelas associações e pelas classes sociais. No 

entendimento de Ramos (1983), essas entidades influenciam de forma permanente 

a situação administrativa.  

Os de segundo grau são definidos como a sociedade global. Nesse aspecto 

são verificadas as relações sociais que caracterizam uma determinada coletividade 

humana dentro de um determinado território. 

O autor adverte que a noção desse item é qualitativa, uma vez que os 

fenômenos que acontecem em uma determinada sociedade, dentro da sua 

abrangência, refletem, com mais ou menos intensidade, as características que as 

tornam únicas quando comparadas com outras sociedades globais.  

Por fim, o elemento configurativo externo de terceiro grau, a sociedade 

mundial, assim esclarecido pelo autor: “o mundo é, hoje, pela primeira vez na 

história humana, concreta categoria sociológica. Os continentes, as nações, as 

regras, as regiões, as sociedades globais, em qualquer escala, se interpenetram”. 

(RAMOS, 1983, p. 12) 

O terceiro elemento do fato administrativo é o estruturante. Ramos (1983) 

esclarece que não estava sendo levado em conta o conceito de fato administrativo, 

detentor de uma composição interna rica e variada e de um caráter que agrega 
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mobilidade e dinamicidade. Diz ainda que a organização, nesse contexto, não tem 

estrutura estabelecida de forma fixa, ela está em constante estruturação. 

A decisão, como elemento estruturante do fato administrativo, é definida como 

“[...] elemento dinâmico, intervencionista, pois articula os elementos aestruturais e 

estruturais entre si e uns com os outro, assegurando a forma da empresa” (RAMOS, 

1983, p. 12). Faz uso da racionalidade funcional para promover a estabilidade da 

organização, de forma que seu funcionamento seja ordenado dentro de uma 

proposta mínima estabelecida.  

Através desse elemento, é possível administrar o desequilíbrio representado 

por material obsoleto, divergências de interesses e atitudes das pessoas, individual 

e coletivamente, por erros e acidentes, ou mesmo por influências advindas de 

elementos externos, que podem ocorrer de forma e motivos variados e serem 

conflitantes. Esse desequilíbrio que incide nas organizações, encontra na decisão a 

possibilidade de neutralizar a entropia e traz estabilidade e equilíbrio dinâmico para 

o sistema.  

Para tratar desse assunto, Ramos (1983) traz para a discussão Herbert 

Simon e afirma que esse autor contribuiu bastante para o desenvolvimento dos 

estudos de administração. Simon  destaca  a decisão como elemento da 

organização administrativa e sublinha que “os processos administrativos são 

processos decisórios”. (SIMON, 1965, p. 10)  

Entretanto, Ramos (1983) ressalta a limitação desse autor, em torno da falta 

de “uma visão multdimensional, adequada à complexidade do fato administrativo e 

ao seu rico dinamismo” (p. 13). Enfatiza que a decisão é uma variável determinante 

no processo administrativo e que por ocorrer num espaço social concreto, sofre 

pressão dos diversos aspectos que compõem os elementos aestruturais e 

estruturais, e estabelece diferentes graus de influência e importância quando 

inserida nas diferentes situações organizacionais, com base nas evidências 

estabelecidas para a eficácia. 

Ainda esclarece que existe uma distinção entre decisões no particípio 

passado e decisões no particípio presente, a saber: 

 
As ciências administrativas são referidas à decisão, à intervenção humana 
no curso dos acontecimentos. As primeiras se encontram incorporadas no 
automatismo do comportamento administrativo, assegurando a estática da 
organização, por exemplo um manual de serviço. As segundas se destinam 
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a assegurar o ajustamento da organização às emergências de toda 
natureza, habilitando-as a agir de modo mais ou menos plástico às 
circunstâncias novas, imprevistas, irregulares. (RAMOS, 1983, p. 13) 

 

Sobre decisão, Weber afirma que “toda interpretação pretende alcançar 

evidência” ([1921]/2004, p. 4), o que sugere, nesse caso, considerar que, 

sistematicamente, sendo o processo decisório evidenciado por um caráter racional, é 

relevante crer que “no domínio da ação, é racionalmente evidente, antes de mais 

nada, o que se compreende intelectualmente, de modo cabal e transparente, em sua 

conexão de sentido18 visado”. (WEBER, [1921]/2004, p. 4) 

Para o autor, a interpretação de uma ação dita, racionalmente orientada por 

um fim, tem, no que se refere à compreensão dos meios empregados, o mais alto 

grau de evidência, o que representa para a tomada de decisão uma garantia de 

sustentação na ação resultante, que, no quadro de seu método compreensivo, 

sugere a busca pelo interesse mútuo e representa uma possibilidade de uma 

apropriação adequada da norma para explicar a ação. 

A compreensão definida por Weber diz respeito à interpretação da apreensão 

do sentido ou à conexão desse sentido, caracterizada pelos três tipos de sentido 

especificados. O tipo-ideal é exposto pela maneira como “se desenrolaria uma ação 

humana de determinado caráter se estivesse orientada pelo fim de maneira 

estritamente racional, sem perturbação por erros e afetos”. (WEBER, [1921]/2004, p. 

6) 

O tipo ideal, no sentido weberiano do termo, “é uma construção conceitual 

destinada a facilitar o entendimento da realidade empírica, e não reflexo dessa 

realidade na mente do observador” (RAMOS, 1983, p. 103), considerada um 

instrumento de compreensão que tem em sua construção a utilização de elementos 

da experiência concreta, devido não só ao seu domínio concreto, mas também aos 

objetivos teóricos do pesquisador. São construções mentais que têm como proposta 

fins analíticos, podendo-se “avaliar o estágio de desenvolvimento de um sistema 

administrativo particular à luz de tais tipos”. (RAMOS, 1983, p. 104) 

Ainda segundo Weber, 
 

                                                             
18 Sentido: é o sentido subjetivamente visado na: a) realidade α: através de um caso historicamente 

dado por um agente ou realidade β: em média e aproximadamente, numa quantidade dada de 
casos pelos agentes; e b) num tipo puro conceitualmente, constituído pelo agente ou pelos agentes 
concebidos como típicos ou tipo-ideal . (WEBER, 2004, p. 4)  
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[...] a interpretação da ação deve tomar nota do fato fundamentalmente 
importante de que [...] informações coletivas, que fazem parte do 
pensamento cotidiano [...], são representações de algo que em parte existe 
e em parte pretende vigência, que se encontram na mente das pessoas 
reais [...] e pelas quais se orientam suas ações. (WEBER, [1921]/2004, p. 9) 

 

A decisão proposta por Ramos (1983) está associada a ação. Essa ação é 

definida como racional referente a fins, uma vez que é orientada “pelos fins, meios e 

conseqüências secundárias, ponderando racionalmente tanto os meios em relação 

às conseqüências secundárias assim como os diferentes fins entre si [...]” (WEBER, 

[1921]/2004, p. 16) 

Boudon & Bourricaud descrevem a empregabilidade do termo racionalidade, 

de modo geral, como aquele que “designa uma ação que utiliza meios adequados 

aos fins procurados” (BOUDON & BOURRICAUD, 2002, p. 455 ) e ressaltam a 

adequação dos meios aos fins.  

Outra contribuição sobre tomada de decisão é de Selznick, que faz uma 

distinção entre decisões rotineiras e decisões críticas e afirma que sejam quais 

forem, elas estão sempre presentes nos eventos de todos os organismos, embora 

seja necessário distinguir o seu grau de importância e investigar a existência  “[...] de 

alguma ordem neste fenômeno para identificar alguns tipos de decisão, ligando-os a 

problemas ou situações particulares de onde se originaram”. (SELZNICK , 1972, p. 

25 ) 

As decisões críticas, para Selznick (1972), influenciam no desenvolvimento 

das instituições, constituindo-se em política, no sentido tradicional, quando tomadas 

de forma conscientes. O autor esclarece que a palavra política é empregada 

normalmente de maneira mais livre, no cenário administrativo, e é usada como linha 

de ação planejada com o objetivo de orientar decisões específicas. 

A discussão sobre a decisão contempla grande destaque neste trabalho, em 

virtude de sua responsabilidade em articular os elementos aestruturais e estruturais 

do fato administrativo e, à luz do papel estratégico do NTI perante seus usuários 

institucionais, achou-se necessário inserir neste capítulo o diálogo de Ramos (1983) 

com Simon (1965), que aborda a relevância da estratégia na decisão. 

Ramos (1983) argumenta que o cerne da administração se estabelece na 

elaboração das decisões e que as organizações, de um modo geral, têm no 

administrador o responsável pela obtenção dos objetivos propostos através de 

desempenhos estratégicos. 
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Simon (1965) ressalta não fazer diferença o contexto em que se dá o tipo de 

situação, se micro ou macrossocial, porque o condicionante da escolha do 

administrador, dentro do complexo de alternativas para atender aos objetivos, são os 

limites ou a autonomia que lhe são atribuídas no tempo da ação. Esse fato sinaliza 

que sua competência como tal agente é avaliada pelo acerto da escolha efetuada, 

através da medida de quanto foi adequada essa opção ao objetivo proposto. 

 Para atender ao desempenho administrativo, segundo Ramos (1983), o 

administrador poderá usar da autonomia para dar seguimento a uma decisão 

tomada ou recorrer a uma outra possibilidade, mediante uma avaliação que denote 

um comprometimento na eficácia dos objetivos almejados. Nessa perspectiva, 

Simon (1965) destaca que a decisão é um processo, não representa um ato perfeito 

e acabado, é atuação. Uma vez que faz referência a uma preferência, é-lhe atribuído 

um conteúdo de valor e descreve uma condição ética. 

Ainda destaca que a tarefa da decisão pode ser descrita em três fases. A 

primeira trata de elencar todas as possibilidades de estratégias, a segunda é o 

levantamento das consequências possíveis para cada uma das estratégias 

especificadas e, por fim, a terceira, que avalia, comparativamente, as consequências 

elencadas. O autor sublinha como importante ou como ponto de origem do 

comportamento efetivo na ótica do modelo de racionalidade objetiva, a 

impossibilidade de o indivíduo ter conhecimento de todas as opções possíveis, 

assim como de todas as consequências. 

As fases que Simon (1965) apresenta para a elaboração da estratégia, podem 

ser denominadas como regras dentro de todo o processo estratégico. 

Ramos (1983) realiza um complemento dentro do processo apresentado por 

Simon (1965), inserindo operações que sistematizam o processo dinamicamente. 

Para o autor, após a terceira fase, deve ser acrescentada a fase da escolha de uma 

opção, partindo do pressuposto de que essa escolha levará à consecução dos 

objetivos. Tomada a decisão, ainda não se pode considerar o processo, finalizado, 

pois que vêm posteriormente as etapas de “execução, avaliação e controle de seus 

resultados, e, freqüentemente, a sua reformulação, à luz das conseqüências 

efetivas, necessariamente não previstas na fase dois” (RAMOS, 1983, p. 152) 

Embora Weber afirme que “toda interpretação pretende alcançar evidência”, 

também esclarece que “nenhuma interpretação, por mais evidente que seja quanto 
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ao sentido, pode pretender, como tal e em virtude desse caráter de evidência, ser 

também a interpretação causal válida” (WEBER, [1921]/2004, p. 7). Segundo o 

autor, a ação não pretendida pode resultar de situações: 

 
a) Em muitos casos, supostos motivos e repressões ocultam ao próprio 
agente o nexo real da orientação de sua ação [...]; b) manifestações 
externas da ação que consideramos iguais ou parecidas podem basear-se 
em conexões de sentido bem diversas para o respectivo agente ou agentes 
[...]; c) Diante das situações dadas, os agentes humanos ativos são 
freqüentemente expostos a impulsos contrários que se antagonizam, todos 
eles compreensíveis para nós. (WEBER, [1921]/2004, p. 7) 

 

Nesse aspecto, não se têm garantias, e somente depois dos resultados, 

segundo o autor, é que se pode descrever se houve o controle da interpretação 

compreensiva na forma dos motivos originários da ação. 

Ramos (1983) destaca que na administração a estratégia representa um tipo 

de elaboração de decisões. A proposta de um desempenho estratégico-

administrativo tem por base a idéia de que nas situações em que as decisões serão 

tomadas, não estão extintas as possibilidades de consenso entre seus participantes. 

O autor explica ainda que o desempenho estratégico só se faz necessário quando 

ocorre uma quebra no consenso, através de um conflito dentro de um contexto, 

devido à estimação ou avaliação de um cenário. 

Entretanto, se o grau de conflito entre o grupo for alto, o desempenho se torna 

inviável, tornando-se impossível a reconstrução do consenso, devido a mudanças 

nas circunstâncias. Nesses casos, tem sido utilizado o termo anomia para 

especificar estados sociais em que o consenso sofre uma extrema desintegração, 

baseado na perda da vigência do foco dos valores que delineava o status quo, 

comprometendo o desempenho e consequentemente a eficácia. 

Sobre o conceito de anomia, Merton (1970) esclarece que foi elaborado por 

Durkheim, fazendo referência a uma característica específica da estrutura social e 

cultural. Para Durkheim, a anomia é um estado de desregramento social, que se 

estabelece tanto nas crises financeiras como nas de prosperidade, e promove o 

mesmo efeito no indivíduo, “porque se trata de crises, isto é, perturbações de ordem 

coletiva. Qualquer ruptura de equilíbrio, ainda que dela resulte um bem-estar maior e 

uma vitalidade geral, incita à morte voluntária” (DURKHEIM, [1891]/1999), p. 282), e 

enfatiza ainda que nesse estado fica caracterizado não a forma como “os indivíduos 

estão ligados à sociedade, mas pelo modo como esta os regula” (DURKHEIM, 
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[1891]/1999), p. 299).  

Nesse aspecto, o autor afirma que a anomia “provoca um estado de 

desespero e de cansaço exasperado que pode, em certas circunstâncias, virar-se 

contra o próprio indivíduo ou contra outrem”. (DURKHEIM, ([1891]/1999), p. 426)

  Boudon & Bourricaud (2002) descrevem uma intuição fundamental de 

Durkheim sobre a anomia, 

 
[...] a de que a complexificação dos sistemas sociais ocasiona uma 
individualização crescente dos membros da sociedade e, por isso, efeitos 
crescentes de desregramento. Durkheim ansiava por uma sociedade em 
que os indivíduos fossem guiados por um sistema de valores e normas, isto 
é, por uma moral, que os encorajasse e os convidasse a se satisfazerem 
com sua posição no sistema de divisão de trabalho. (BOUDON & 
BOURRICAUD, 2002, p. 26-27)  

 

Para melhor esclarecer o tema, Merton apresenta o conceito sociológico de 

anomia partindo do pressuposto de que 

 
[...] o ambiente mais destacado dos indivíduos possa ser concebido de 
maneira útil, como envolvendo a estrutura cultural, de um lado e a estrutura 
social, do outro. [...] Neste contexto a estrutura cultural pode ser definida 
como o conjunto de valores normativos que governam a conduta comum 
dos membros de uma sociedade ou grupo. E por estrutura social se entende 
o conjunto organizado de relações sociais no qual os membros da 
sociedade ou grupo são implicados de várias maneiras. A anomia é então 
concebida como uma ruptura na estrutura cultural, ocorrendo 
particularmente, quando há uma disjunção aguda entre as normas e metas 
culturais e as capacidades socialmente estruturadas dos membros do grupo 
em agir de acordo com as primeiras. (MERTON, 1970, p. 236) 

 

Destaca que quando não acontece uma integração entre a estrutura social e a 

cultural, fato que ocasiona situações em que a estrutura social faz exigências 

diversas sobre comportamentos, ao mesmo tempo em que a estrutura cultural cria 

dificuldades para o atendimento do que é exigido, ocorre uma tensão que pode 

provocar o rompimento das normas ou simplesmente essas normas não são mais 

levadas em consideração. 

 E sublinha dois tipos de situações que podem configurar a anomia. Neste 

estudo os dois casos podem ser considerados pertinentes à visão de Ramos (1983) 

e representam um complicador para a eficácia. O primeiro tipo faz referência a “um 

estado de confusão num grupo, que está sujeito a conflitos entre esquema de valor, 

resultando em algum grau de mal-estar e num senso de separação do grupo” 
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(MERTON, 1970, p. 237). Esse caso é definido como anomia simples. Já o segundo 

caso, definido como anomia aguda, trata da “deteriorização e, no caso extremo, [da] 

desintegração dos sistemas de valor, o que resulta em profundas angústias”. 

(MERTON, 1970, p. 237) 

Na concepção de Ramos (1989), a anomia representa um afastamento do 

sistema social, em que o indivíduo não é capaz de construir um ambiente social para 

si mesmo e, paralelamente, prestar obediência às prescrições práticas 

determinantes para a subsistência da organização. A anomia refere-se a pessoas 

desprovidas de normas que as orientem e que não se relacionam bem com outras 

pessoas.  

Nesse aspecto, entende-se que, embora contextualizando o desregramento 

do indivíduo, o conceito de Ramos (1989) não tem a abrangência do Durkheim 

([1891]/1999), uma vez que a perspectiva deste, segundo Boudon & Bourricaud, é 

mais macrossociológica. Esses autores afirmam que “uma organização é sempre 

definida em relação a objetivos. Pode-se então medir o grau de anomia da 

organização, por exemplo, pela recíproca do grau em que os membros da 

organização têm capacidade de realizar objetivos fixados” (BOUDON & 

BOURRICAUD, 2002, p. 28). Nesse caso, o conceito de Ramos (1989) converge 

para o entendimento de Merton (1970).  

Ramos enfatiza ainda que na elaboração da decisão o levantamento das 

informações fidedignas, recolhidas tanto do ambiente interno da organização como 

do externo, não são suficientes. Nesse processo, é determinante incorporar no 

contexto “a intencionalidade de quem a fornece no sentido de participar na 

determinação do conteúdo da decisão”. (RAMOS, 1983, p. 62) 

A autonomia é um elemento que, convém seja inserido nessa discussão. A 

propriedade do tema em estudo, que envolve articulação e decisão converge para  

os estudos de Ramos que afirma: 

  
sem autonomia, [...] as estruturas sociais não evoluem ou mudam, 
propriamente, entram em colapso uma vez que representa um elemento 
operacional necessário à persistência de sua identidade, expressa na 
coerência e compatibilidade interna de suas decisões”. (RAMOS, 1983, p. 
129) 

 

Esse autor entende que qualquer sistema que se denomine como 

autodirigente, pode ser comparado a “uma rede de canais interdependentes por 
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onde circulam informações e mensagens [...] sua integridade é ofendida pela 

danificação de um dos canais ou das conexões entre eles” (RAMOS, 1983, p. 129) 

ou, ainda, quando, embora preservada, a rede tem o seu funcionamento perturbado 

por ter sido submetida a uma carga excessiva de tráfego. 

Guerreiro Ramos estabelece pressupostos à decisão: “[...] devem ser 

examinados como referências sistemáticas do processo decisório: a eficácia, a 

comunicação e o tempo”. (RAMOS, 1983, p. 14)  

Um cenário novo se estabelece no estudo do processo decisório ou decisão 

quando o estudo desses pressupostos deixa de ser realizado de forma isolada, 

passando a ser referenciada a qualidade sistemática do fato administrativo. 

Os pressupostos da decisão, eficácia, comunicação e tempo, são de extrema 

relevância para este estudo, uma vez que são dimensões que permeiam o ambiente 

do NTI para o desenvolvimento de sua missão e ao serem desconsiderados pelo 

quadro administrativo dá-se início ao comprometimento do ambiente e do bem-estar 

do ambiente. 

Tenório (2006) destaca que o desafio da gestão está em compreender, 

individual e coletivamente, que a administração implica na associação de recursos 

tangíveis e intangíveis para a realização de esforços em prol de objetivos comuns, 

previamente estabelecidos. Em seus estudos, o autor expande o conceito de 

eficácia concebido por Ramos (1983) em três dimensões, definidas como eficácia, 

eficiência e efetividade para avaliar a gestão e o processo decisório, enfatizando que 

a administração tem procurado através dessas variáveis o desenvolvimento e a 

sobrevivência das organizações. 

 Ainda segundo Tenório, eficácia é entendida como “fazer o que deve ser 

feito, isto é, cumprir o objetivo determinado”; eficiência significa “a melhor forma de 

fazer algo com os recursos disponíveis” e efetividade “é a capacidade de atender às 

expectativas da sociedade” (TENÓRIO, 2006, p. 18, 20) 

Na concepção de Ramos, a máxima produtividade ainda é o objetivo da 

eficácia, mas “nunca em detrimento de um mínimo de atitudes positivas em relação 

à empresa, por parte dos trabalhadores e dos clientes ou do público” (RAMOS, 

1983, p. 14). E enfatiza ainda que, para atender ao objetivo da decisão 

administrativa, é essencial agregar conhecimentos e informações que influenciem na 

realidade administrativa da organização, estando tudo isso associado à capacidade 
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do administrador de facilitar o bem-estar individual e coletivo da organização e não 

aquele que visa apenas ao resultado em detrimento de tensões sociais e do 

indivíduo. 

Nesse contexto, há a correção de inconvenientes do termo eficiência, 

caracterizando uma fase da teoria administrativa baseada no “modelo de máquina” 

Morgan (2000), em que nenhum ou pouco interesse era demonstrado pelo 

administrador no que dizia respeito à motivação do indivíduo. 

Ramos idealiza que “a empresa é também um serviço à coletividade, e [...] 

que, portanto, os seus objetivos transcendem o de mera maximização dos lucros”. 

(RAMOS, 1983, p. 14) 

A busca pela eficácia é o objetivo dos serviços prestados pelo NTI, que visam 

garantir o seu papel estratégico na realidade social da TI na UFPE e, como 

pressuposto da decisão, é reconhecida  “[...] como o objetivo do processo de 

organização [...] . (RAMOS, 1983, p. 14) 

No que diz respeito à comunicação, sublinha que “[...] a estabilidade no 

equilíbrio entre os elementos da organização” (RAMOS, 1983, p. 14), é concebida 

como “[...] fluxo de mensagens, informações, sinais, não apenas no sentido vertical 

descendente, mas também ascendente, e ainda interdepartamental” (RAMOS, 1983, 

p. 15 ). O fluxo de comunicação entre as partes da organização, em todos os níveis 

de decisão, torna o gestor apto a decidir com margem de segurança para resultados 

positivos. 

Para que a decisão obtenha estabilidade do equilíbrio entre os elementos da 

organização, faz-se necessário, segundo Ramos (1983), o uso da comunicação, 

que, na perspectiva do gestor, se transforma em vários fluxos e possibilita  decisões 

adequadas aos objetivos propostos.   

Um recurso importante para auxiliar no suporte à decisão, na administração 

de conflitos e relação de poder, é o feedback, definido  como “[...] controle retroativo 

[...] espécie de circuito ou corrente circular de informações [...]”. (RAMOS, 1983, p. 

15) 

Explica o autor que o conceito de feedback sugere uma dinâmica integral que 

bem se adapte ao conceito de sistemas que não estão estáticos, e sim em 

transformação, em movimento. Nessa dinâmica integral, o sistema apresenta 

variações em seu estado que têm a ver com a inserção de informações originadas 
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no ambiente externo, cujo efeito altera seu comportamento e modifica os resultados 

subsequentes que por sua vez  alteraram o comportamento subsequente.  

A comunicação, em sua relevância para a organização, segundo Simon 

(1965), é ferramenta de suporte para a tomada de decisão, tanto no levantamento 

das informações que possibilitam o ato como na transmissão para os demais 

membros do corpo administrativo.  

Simon ainda ressalta que a comunicação pode ser comprometida por motivos 

pessoais, por boicote ao sistema de comunicação através de sonegação de 

informações aos diversos níveis de decisão e execução de tarefas. Entretanto, alerta 

para o fato de que:  

 
no contexto das organizações econômicas a comunicação é essencialmente 
instrumental, no sentido de que é planejada, de modo sistemático, para 
maximizar a capacidade produtiva, [...] onde o próprio indivíduo é um 
recurso que deve ser empregado efetivamente”. (SIMON, 1965, p. 154)  

 

Em sua concepção, a comunicação é formalmente definida como um 

processo no qual os pressupostos da decisão são transmitidos dentro da 

organização, de um membro para outro.  

Ramos (1983) entende que as Ciências Sociais, de um modo geral, e a 

Administração, também inserida nesse contexto, fazem referência à decisão através 

da interferência do homem no curso dos acontecimentos, ao apresentar objetivos 

concretos e submetidos ao tempo, que representa o terceiro pressuposto da 

decisão. 

Sobre isso, Granger (1955) destaca em seus estudos que as ciências se 

ordenam entre dois polos que abrangem dois tipos de conhecimentos: a matemática 

e a história, submetidas a espécies variadas de tempos. Explica que a matemática é 

uma ciência cuja decisão não influi, enquanto a história, mesmo não tendo o 

reconhecimento de ciência, tem em seu objeto a característica de uma 

temporalização máxima. Entre os dois polos, a ordenação ocorre com base em 

diferentes espécies de tempos. Dessa forma, Granger (1955) situa a vida num ponto 

de transição desses polos, situado entre uma temporalidade descrita como o tempo 

extrínseco, dito linear, cronológico, e o e tempo dos fenômenos da sociologia e do 

homem, dito como intrínseco. 

Castells destaca que as sociedades contemporâneas, em sua grande maioria, 
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ainda estão sob o domínio do conceito de temporalidade cronológica e  afirma que 

“esse tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo fragmentado na 

sociedade em rede, em um movimento de extraordinária importância histórica”. 

(CASTELLS, 2005, p. 526) 

Cabe esclarecer que no ambiente em estudo prevalece à subordinação ao 

conceito de tempo cronológico no que diz respeito à operacionalização de suas 

atividades, levando-se em conta as chamadas técnicas e os questionamentos 

devido ao tempo de resposta para solução dos problemas apresentados, fato que 

abre espaço para a discussão da dicotomia tempo cronológico e tempo social. Mas é 

importante ressaltar que a pesquisa se dá dentro de um contexto histórico que 

vislumbra o tempo que dá a sustentabilidade às ações e decisões que influenciam 

na eficácia dos serviços prestados pelo NTI para seus usuários institucionais. 

O tempo social “[...] é dimensão inseparável de todo processo” (RAMOS, 

1983, p. 17), sendo que a forma e o conteúdo de sua percepção variam de 

sociedade para sociedade, e assim, em cada uma, também variam de camada para 

camada, ou seja de grupo para grupo.  

O tempo social como pressuposto da decisão, é discutido por Sturt (1925) 

como um conceito, que diz estar o indivíduo sob a influência da sociedade em que 

vive. Esse tempo não é uniforme e não é percebido da mesma forma pelos 

indivíduos, e, segundo Ramos (1983), é ingrediente do fato administrativo.  

O tempo social tem suas principais funções descritas por Lins (1940) como à 

sincronização das ligações sequenciais de um fenômeno sociocultural que parte de 

outros que são definidos como referência; assim como a organização do tempo-

sistema, no sentido de estabelecer sua continuidade sociocultural, que reflete o 

comportamento dos sistemas socioculturais e torna possíveis os ritmos necessários 

ao seu funcionamento.  

O autor complementa o assunto afirmando que as funções do tempo social 

garantem, dentro da estrutura sistemática da sociologia, que uma instituição ou um 

fato seja passível de transformação, porque se assim não fosse, seria considerada 

estática, morta  e imutável. 

Um aspecto relevante a ser abordado diz respeito à expressão “homem 
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cordial”19, retratado por Holanda (1999), acerca do qual Ramos (1983) discute as 

características do brasileiro sugeridas por estudiosos (PASSOS, 1964, p. 9; PRADO, 

1931, p. 11) da história do Brasil, como uma concepção de tempo voltadas para a 

passividade e o atraso. Ramos utiliza tal expressão e esclarece que “no Brasil, o 

‘homem cordial’ não é uma abstração teórica. É um componente ativo, operando no 

meio social. É um produto social característico” (RAMOS, 1983, p. 20).  

Esse homem, segundo o autor, tem como cenário principal para sua atuação 

as organizações burocráticas, onde agem emocionalmente, a desrespeitar os 

padrões racionais que correspondem às burocracias ao procrastinar ações, ao não 

resolver os problemas ou tarefas no prazo especificado, além do não cumprimento 

de horários. 

Tal comportamento encontra nos estudos de Rosen uma explicação com 

base científica, para esclarecer que a origem do fatalismo e passividade sugeridos 

como características dos brasileiros, são os “efeitos de suas experiências de 

socialização, a qual desencoraja a iniciativa independente e a autoconfiança dos 

indivíduos”. (ROSEN, 1964, p. 348) 

O autor não vê os brasileiros como pessoas avessas ao trabalho. No seu 

entendimento, o que ocorre é que no Brasil não prevalece uma cultura provedora de 

indivíduos de hábitos racionais, que sejam contemporâneos e produtivos de fato, 

assim como não cultiva uma orientação positiva de valor e de ética ao trabalho, o 

que os leva a exercerem suas atividades, em muitos casos, puramente para 

sobreviver. Esse fato tem influência na temporalidade uma vez que está atrelado a 

                                                             
19 “Homem cordial” Holanda (1999) – Silveira (2001) argumenta que o significado de “cordial” não faz 

referência, necessariamente, a expressão literal de cordialidade. Nesse aspecto, a proposta do 
autor foi destacar uma característica específica de como é o brasileiro, em sua perspectiva, 
descrevendo a dificuldade desse personagem com os compromissos sociais que sejam 
rigidamente formais, sem uma conotação pessoal e afetiva, fazendo uma distinção entre os 
ambientes públicos e privados. Para Holanda (1999), “A lhaneza no trato, a hospitalidade, e 
generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um 
traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a 
influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria 
engano supor que essas virtudes possam significar “boas maneiras”, civilidade. São antes de tudo 
expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade há 
qualquer coisa de coercitivo – ela pode exprimir-se em mandamentos e sentenças.” (HOLANDA. 
1999: 141). Para Silveira (2001), “Logo, pode-se dizer que toda esta parafernália de sentidos, de 
aparências e de minúcias presentes diariamente nas relações pessoais/públicas, trata-se apenas 
de aparente gentileza e afetuosidade, sendo, efetivamente, uma cápsula protetora, uma estratégia 
tanto de ascensão quando de “sobrevivência” em sociedade. Todas essas questões acerca da 
cordialidade explicitam a essência, da cordialidade; uma norma de conduta estruturante, sendo que 
não há um homem cordial, pois, em maior ou menor escala, todos brasileiros são cordiais.” 
(SILVEIRA, 2001, p. 2) 
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desenvolvimento, e complementa: os brasileiros têm pouca orientação para o futuro, 

sendo este aspecto determinante para a falta de planejamento em suas ações. 

Segundo Serva, a definição de fato administrativo proposta por Ramos (1983) 

expressa “uma preocupação exagerada com o aspecto operacional da 

administração, posição que talvez explique a inserção de traços nítidos do 

paradigma funcionalista” (SERVA, 2001, p. 135), embora tenha sido um dos maiores 

críticos desse paradigma. 

Os traços funcionalistas sublinhados por Serva são a concepção sistêmica e 

sincrônica e a concepção teleológica, respectivamente esclarecidos, a seguir: 

 
Ao apontar o escalonamento das pessoas ‘em diferentes níveis de decisão’, 
Guerreiro Ramos replica a concepção funcionalista da organização como 
um conjunto cujas partes são inter-relacionadas através da coordenação 
obtida por uma estrutura de autoridade hierárquica. Isso conduz à 
legitimação da hierarquia na ação administrativa no interior das 
organizações [...]. Esta é, resumidamente, a essência do conteúdo da 
concepção sistêmica e sincrônica. A concepção teleológica é decorrente da 
anterior: a coordenação de atividades, realizada por meio da estrutura 
hierárquica, é orientada para o alcance de certos objetivos. As organizações 
são, então, coletividades estabelecidas para perseguir objetivos específicos, 
sobre uma base mais ou menos contínua. Aí se insere parte da definição de 
Guerreiro Ramos, ao indicar que o desempenho de funções tem em vista 
‘objetivos sistematicamente estabelecidos’. (SERVA, 2001, p. 135) 

 

Ao fazer tais considerações, Serva (2001) destaca que a teoria das 

organizações, evoluiu bastante desde a apresentação da definição do fato 

administrativo de Ramos (1983), ampliando horizontes e os limites das fronteiras 

estabelecidas pelo paradigma funcionalista. Para o autor, a organização 

contemporânea já assimilou a complexidade e variedade daquela que contém as 

visões sistêmica e sincrônica e a visão teleológica, esclarecendo que isso demonstra 

a ampliação da diversidade da ação administrativa, uma vez que outras 

organizações inseridas no cenário social e diferentes das burocracias tradicionais 

ganharam um espaço significativo. 

Entende-se oportuno salientar que as críticas de Serva (2001) sobre os traços 

do paradigma funcionalista são reconhecidas como pertinentes, no que dizem 

respeito à concepção sistêmica e sincrônica. Ao definir o fato administrativo, Ramos 

tomou como base uma estrutura já estabelecida de administração, ao referir-se a 

“[...] pessoas, escalonadas em diferentes níveis de decisão” (RAMOS, 1983, p. 7), 

fato que torna legítima a hierarquia na ação administrativa dentro das organizações. 
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Entretanto, também é pertinente a ressalva de Peters (2005) ao destacar a adoção 

consciente e justificada de Ramos (1983) sobre concepção sistêmica, por entender 

que  estaria em maior consonância com a terminologia contemporânea no que diz 

respeito à interpretação do significado do termo. 

Assim, mesmo identificando a pertinência do questionamento de Serva 

(2001), tal como Peters (2005), acredita-se ser válida a concepção de Ramos 

(1983), uma vez que garante as inter-relações do complexo de elementos inseridos 

no conceito. 

Por outro lado, a concepção teleológica questionada por Serva (2001) faz 

referência à interpretação do trecho que aborda o desempenho de funções tendo em 

vista “[...] objetivos sistematicamente estabelecidos” (RAMOS, 1983, p. 7). Sua 

argumentação é de que a perseguição pelos objetivos estaria numa base de tempo 

mais ou menos contínua, que converge para um evento teleológico.  

Tal interpretação carece de mais discussão levando-se em conta que a 

organização persegue seus objetivos e pode ou não alcançá-los. Boudon & 

Bourricaud (2002) complementam  que pode existir discordância entre os objetivos 

propostos e as consequências resultantes das ações, uma vez que nem todas são 

necessariamente intencionais. Dessa forma, pode-se entender como um ciclo que 

finaliza e ao ser reiniciado pode estar com uma nova leitura de objetivos na 

obtenção de desenvolvimento para a organização.  

 

 

2.2 A Ação Administrativa 
 

 
A ação administrativa representa o elo determinante para o entendimento dos 

fenômenos organizacionais que envolvem os elementos aestruturais, estruturais e 

estruturantes do fato administrativo. Seu estudo, neste trabalho, proporciona a 

compreensão do ambiente interno do NTI, dentro da realidade social da TI na UFPE, 

de forma a analisar, à luz das racionalidades funcional e substantiva e da ética da 

responsabilidade e da convicção, a eficácia dos serviços do NTI para seus usuários 

institucionais.  

Para definir ação administrativa, Ramos (1983) faz uma discussão preliminar 
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e esclarece alguns aspectos do conhecimento que podem contribuir com a 

compreensão do tema.  

O primeiro aspecto citado pelo autor destaca o seguinte: ao se definir a ação 

administrativa, é essencial que se tenha o entendimento de que o contexto das 

técnicas administrativas não é igual ao contexto da sociedade global, uma vez que 

“o pressuposto [...] [dos] estatutos normativos do trabalho não se podem confundir 

com os estatutos da vida humana em geral, embora uns e outros se relacionem”. 

(RAMOS, 1983, p. 36) 

Outro esclarecimento faz referência à relevância dos problemas que 

envolvem o equilíbrio entre o indivíduo e a organização, na observância de que a 

teoria organizacional tradicional deveria dar mais atenção aos fenômenos que tratam 

de eficiência e produtividade, porque a Administração passou a valorizar aspectos 

do comportamento humano no tocante a poder e alienação. 

Outro item, também considerado relevante, trata da tomada de consciência da 

necessidade de conhecer, de modo sistemático, “a influência do ambiente externo 

sobre as organizações”. (RAMOS, 1983, p. 37) 

E finalmente, destaca que fazer uso da contribuição dos estudos de Max 

Weber sobre racionalidade e ética, é condição essencial e determinante para 

superar as dificuldades na definição de ação administrativa. 

Apresentados esses aspectos definidos  como “reparos” (RAMOS, 1983), dá-

se início a busca de esclarecimentos para estabelecer a distinção entre 

racionalidade instrumental ou funcional e racionalidade substantiva, considerada 

como “passo preliminar na pesquisa de uma definição clara de ação administrativa”. 

(RAMOS, 1983, p. 37) 

Segundo Paula, Guerreiro Ramos resgata a questão das racionalidades e a 

questão dos indivíduos, tema discutido no segundo sentido da Redução Sociológica, 

para realizar uma crítica da razão, e afirma que “a psique humana deveria ser o 

ponto de referência para reconceituar a ciência social, em geral, e a teoria 

organizacional, em particular”. (PAULA, 2007, p. 178) 

A ação administrativa é definida por Ramos como  

 
uma modalidade da ação social, dotada de racionalidade funcional, e que 
supõe estejam os seus agentes, enquanto a exercem, sob a vigência 
predominantemente da ética da responsabilidade”. (RAMOS, 1983, p. 47) 
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Como modalidade da ação social, a ação administrativa é a ação racional 

com relação a fins, definida por Weber ([1921]/2004), que satisfaz ao requisito de ter 

uma orientação voltada para as ações de outros, ou seja, não tem um sentido 

permanente e não está destinada a ser assimilada numa perspectiva isolada. O 

sentido que deve ser contemplado diz respeito a “circunstâncias, elementos e 

condutas de terceiros” (RAMOS, 1983, p. 48), variando conforme a capacidade de 

percepção do sujeito. 

A ação administrativa “é exercida de modo rotineiro, sendo a consciência de 

seu sentido, máxima nos momentos críticos, ante a interferência de perturbações 

súbitas, ou diante do imperativo de reformas e reorganizações” (RAMOS, 1983, p. 

48). No nível microssocial, já é vista, de forma natural, a equiparação da ação 

administrativa a uma estratégia. 

Uma característica determinante é que a definição de ação administrativa está 

associada ao seu “caráter funcionalmente racional” (RAMOS, 1983, p. 48), fato que 

diminui as cobranças sobre a organização, e  ainda: 

 
[...] a razão da ação administrativa não é a razão entendida como faculdade 
humana transcendente. É simplesmente a eficácia, a operação produtiva de 
uma combinação de recursos e meios, tendo em vista alcançar objetivos 
predeterminados, contingentes. (RAMOS, 1983, p. 48) 

 

É importante ressaltar a importância de não incorrer em erros de 

entendimento sobre a congruência da racionalidade estabelecida nas organizações 

e nas ações administrativas com a racionalidade substantiva. É fato que uma 

organização pode atender aos critérios da racionalidade funcional e por sua vez não 

atender, de forma global, às exigências racionais transcendentes. Mas essa é por 

constituição a marca da organização. É pouco provável que, por simples solicitação, 

a organização possa “ser uma unidade social em que se realiza perfeita harmonia 

entre o indivíduo e as condições de trabalho. Aqui se trata de uma questão de 

medida” (RAMOS, 1983, p. 48). 

O destaque do autor revela que a conciliação entre eficiência e racionalidade 

substantiva se dará, quando esse for o objetivo limite procurado pela organização e 

ação administrativa, através do progresso histórico e social. 

No cenário organizacional a racionalidade estabelecida não é a mesma 

identificada na sociedade em geral, explica Ramos (1983) e utiliza como base para 
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essa afirmação, os estudos de Chester Barnard sobre o tema.  

Nesses estudos, Barnard (1979) argumenta que as pessoas que estão 

vinculadas a qualquer sistema cooperativo têm com ele uma dupla relação – a 

relação funcional, também denominada interna, intermitente; e a relação individual, 

também definida como externa, esta é contínua. No aspecto intermitente, haverão 

atividades da pessoa reconhecidas como uma simples parte de um sistema não 

pessoal de atividades. Já no segundo aspecto, o contínuo, o indivíduo é reconhecido 

como estranho ao sistema, isolado. 

Assim, Barnard (1979) sinalizava para a necessidade de discutir de forma 

sistemática, levando em conta os termos analíticos e descritivos, alguns atributos da 

ação administrativa. A seu ver, a racionalidade da organização é diferente da 

racionalidade em geral e o indivíduo deve ser considerado, na condição de externo a 

qualquer sistema cooperativo, possuidor de discernimento para escolher se fará 

parte ou não de um sistema cooperativo específico, tomando como base critérios 

que envolvem: 1) intenções, impulsos do momento; e 2) opções externas ao 

indivíduo percebidas por ele como certas. 

 Dessa forma,  entendia, sobre esse fato, que a organização se torna 

resultado da alteração da ação do indivíduo com base no controle das categorias 

especificadas ou na sua influência sobre uma das duas. 

A irracionalidade é apontada como as emoções e os costumes. Tais 

elementos perturbam a conduta exitosa da racionalidade administrativa ou 

instrumental, sendo esse fato destacado por Ramos (1983) com base na relação de 

dualidade do indivíduo com a organização. 

Outro destaque do autor trata da especificidade do conjunto de costumes 

instituídos na organização, visto de forma diferenciada do que é pertinente à vida 

humana em geral. Normalmente, as ações que expressam valores e convicções são 

mais admitidas no âmbito privado. No cenário organizacional, a tolerância para 

ações, como atos de liberdade, são limitadas. Tal concepção leva à conclusão de 

que “a ética da organização é a ética da responsabilidade, embora ela nunca deixe 

de ser, de certo modo, influenciada pela ética da convicção”. (RAMOS, 1983, p. 48) 

Na concepção de Ramos, o ambiente organizacional não preenche todo o 

espaço existencial do indivíduo, o que torna determinante a necessidade de se 

distinguir os espaços existenciais nos quais o homem está inserido. A adaptação do 
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agente da ação administrativa ao espaço existencial destinado à organização vai 

exigir um grande esforço de “auto-racionalização da conduta, de auto-limitação e 

autodomínio” (RAMOS, 1983, p. 48), uma vez que nesse espaço prevalece a ética 

da responsabilidade, restando ao espaço existencial humano, onde se pode 

expressar com liberdade a sua personalidade, a predominância da ética da 

convicção. 

Tenório destaca que a racionalidade instrumental característica da ação 

administrativa “é manipuladora, na medida em que é ‘mestra’ da dominação 

tecnológica forjada pelo capitalismo e que o socialismo havia perpetuado” 

(TENÓRIO, 2000, p. 42). Que a verdadeira liberdade só seria alcançada com o 

rompimento das amarras da racionalidade tecnológica, usada a serviço da 

dominação pela classe dominante, sendo considerada uma traição à essência da 

razão; e, por fim, que a razão instrumental e por consequência a ação administrativa 

está associada aos sujeitos responsáveis pela decisão, seja na sociedade ou no 

cenário organizacional. 

 

 

2.2.1 A Razão nas Ações Administrativas 
 

 

Na cultura da sociedade ocidental, segundo Chauí (2005), o termo razão tem 

origem em ratio, palavra latina, e logos, palavra grega. Tais substantivos derivam 

dos verbos reor e legein, respectivamente, que significam, contar, reunir, medir, 

juntar, separar, calcular.  

Para a autora, razão é entendida como a capacidade intelectual que envolve 

pensar de forma que o pensamento resultante seja expresso dentro de uma 

perspectiva individual clara e correta, descrevendo as coisas como elas são, de 

maneira organizada e compreensível. 

Para realizar a crítica da razão, Ramos atribui ao termo dois sentidos. O 

primeiro, definido como antigo, aborda a razão como “força ativa na psique humana 

que habilita o indivíduo a distinguir entre o bem e o mal, entre o conhecimento falso 

e o verdadeiro” (RAMOS, 1989, p. 2), ordenando, assim, sua vida pessoal e social, 

esses dois elementos entendidos como a estrutura da razão no sentido antigo. O 
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autor também destaca que, nesse contexto, a razão, como componente intrínseco 

do ser humano, “não se reduzia a um fenômeno histórico ou social”. (RAMOS, 1989, 

p. 3) 

 No segundo sentido, o autor descreve a razão moderna “como uma 

capacidade que o indivíduo adquire ‘pelo esforço’” (RAMOS, 1989, p. 3), ocorrendo 

aí, o despojamento de qualquer influência da razão na construção da vida do 

indivíduo e a legitimação da sociedade moderna, de forma exclusiva, em bases 

utilitárias. 

Segundo Ramos, Max Weber faz sua interpretação da lógica do mercado 

como “um requisito funcional de um determinado sistema social episódico, 

descrevendo-a [...] como um complexo heurístico em afinidade com uma forma 

peculiar de sociedade – o capitalismo, ou a moderna sociedade de massa” (RAMOS, 

1989, p. 4).  

O autor argumenta ainda que a burocracia também é uma das manifestações 

da lógica do mercado e ressalta, com veemência, que é contrário a “qualquer tipo 

fundamentalista de análise econômica, que ‘identifica o psicologicamente existente 

com o eticamente válido’”. (RAMOS, 1989, p. 4) 

Ainda segundo o autor, “a sociedade moderna tem demonstrado uma alta 

capacidade de absorver, distorcendo-os, palavras e conceitos cujo significado 

original se chocaria com o processo de autosustentação dessa sociedade” (RAMOS, 

1989, p. 3). Entretanto, levando em conta a relevância da palavra razão,  sua força e 

valor determinantes na vida humana, a sociedade moderna, centrada no mercado, 

conferiu-lhe um significado “compatível com sua estrutura normativa” (RAMOS, 

1989, p. 3). Assim sendo, verifica-se que na moderna sociedade, centrada no 

mercado, “a linguagem distorcida tornou-se normal, e uma das formas de criticar 

essa sociedade consiste na descrição de sua astúcia na utilização inapropriada do 

vocabulário teórico [...]”. (RAMOS, 1989, p. 3) 

A forma como a sociedade moderna interpretava o significado dito tradicional 

da racionalidade, surpreendia Max Weber, uma vez que julgou de forma 

essencialmente crítica o capitalismo e a moderna sociedade de massa. Embora 

lamentasse tal entendimento distorcido, optou por não confrontar o processo. Por 

outro lado, segundo Ramos, a distinção realizada entre a racionalidade funcional e a 

racionalidade substantiva pode constituir uma possível “manifestação de conflito 
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moral em que se sentia com as tendências dominantes da moderna sociedade de 

massa”. (RAMOS, 1989, p. 5) 

Nesse aspecto ainda destaca que ao caracterizar a razão moderna, Max 

Weber agia como um historiador. E embora tivesse feito uma advertência sobre o 

surgimento de um novo significado para a palavra razão, não optou pela substituição 

em relação ao significado clássico da razão. 

Para Weber ([1921]/2004), a ação social tem como orientação o 

comportamento de indivíduos, conhecidos ou desconhecidos, em quantidade ou 

não, ocorrido no passado, no presente ou no futuro sendo classificada conforme 

Quadro 4:  

 
Quadro 4 – Tipos de Ação Social Propostos por Max Weber 

Item Ação Definição 

1 De modo racional referente a 
fins 

Por expectativas quanto ao comportamento de 
objetos do mundo exterior e de outras pessoas, 
utilizando essas expectativas como ‘condições’ 
ou ‘meios’ para alcançar fins próprios, 
ponderados e perseguidos racionalmente, como 
sucesso. 

2 De modo racional referente a 
valores 

Pela crença consciente no valor – ético, 
estético, religioso ou qualquer que seja sua 
interpretação – absoluto e inerente a 
determinado comportamento com tal, 
independentemente, do resultado. 

3 De modo afetivo, 
especialmente emocional Por afetos ou estados emocionais atuais. 

4 De modo tradicional Por costume arraigado. 
Fonte: Adaptado de WEBER, [1921]/2004 

 

O comportamento tradicional e o comportamento afetivo se aproximam entre 

si, e são definidos como casos limites. São tipos que “muitas vezes estão além 

daquilo que se pode chamar, em geral, de ação orientada ‘pelo sentido’” (WEBER, 

[1921]/2004, p. 15), pois trata com frequência de “uma reação surda a estímulos 

habituais que decorre na direção da atitude arraigada” (WEBER, [1921]/2004, p. 5). 

Nesses dois casos, “pode ser uma reação desenfreada a um estímulo não cotidiano” 

(WEBER, [1921]/2004, p. 5). Ao que complementa Ramos, explicando que tais 

ações são estabelecidas por “estados emotivos ou sentimentais e por costumes, 

sendo nula ou escassa a avaliação sistemática de suas conseqüências”. (RAMOS, 

1983, p. 38) 
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Ramos destaca ainda que não tem fundamento acreditar que Weber é um 

representante da racionalidade funcional, porque esta não lhe despertava interesse 

pessoal. Entretanto, há os que afirmam o contrário, passando desapercebidos para 

esses, “a tensão espiritual que sublinhou seus esforços para investigar, sine ira ac 

studio, a temática de sua época. Na verdade, ele não conseguiu resolver essa 

tensão empreendendo uma análise social do ponto de vista da racionalidade 

substantiva”. (RAMOS, 1989, p. 5) 

O autor argumenta que a racionalidade substantiva “é, de fato, apenas, por 

assim dizer, uma nota de rodapé” (RAMOS, 1989, p. 5-6), não desempenhando 

papel sistemático, central, nos estudos de Max Weber, e que se esse autor 

houvesse se aprofundado nesse tema, provavelmente sua pesquisa teria tomado 

outros rumos. Ao optar pela resignação, ou em situação neutra por questões de 

valores, dizendo não a confrontação, escolheu uma posição metodológica, para 

seus estudos da vida social. 

Todavia, a citada resignação não desvirtuou sua orientação e influenciou em 

sua transformação num historicista radical, defendendo, de forma significativa, o 

pensamento de que  

 
‘é ‘auto-enganadora’ qualquer posição que ‘afirme que através da síntese 
de vários pontos de vista partidários, ou seguido de uma linha intermediária 
aos mesmos, seja possível chegar-se a normas práticas de validade 
científica’”. (RAMOS, 1989, p. 6) 

 

Uma contribuição importante para o tema, segundo Ramos (1989), é o fato de 

Karl Mannheim ter tomado como base de seus estudos sobre a distinção entre as 

racionalidades substantiva e funcional, a obra de Weber. Nessa análise mais 

aprofundada da racionalidade substantiva, ele afirma que tal distinção envolve o 

estabelecimento de propósitos éticos, a saber:  

 
[...] racionalidade funcional tende a privar o indivíduo de reflexão, percepção 
e responsabilidade, e a transferir essa capacidade aos que dirigem o 
processo de racionalização. [...] A racionalização industrial serviu para 
aumentar a racionalidade funcional, mas proporcionou muito menos âmbito 
ao desenvolvimento da racionalidade substancial no sentido da capacidade 
de julgamento independente. [...] O homem entrega parte de sua própria 
individualidade cultural a cada novo ato de integração [...] Torna-se cada 
vez mais acostumado a ser levado pelos outros e gradualmente abandona 
sua própria interpretação dos acontecimentos pela interpretação que lhe é 
dada por outros. (MANNHEIM, 1962, p. 68-69) 
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É Mannheim (1962) que recorre aos adjetivos “funcional” e “substancial”, 

relacionados às modalidades de racionalidades de Weber ([1921]/2004) “referentes 

a fins” e “referentes a valores”, respectivamente.  

A análise de Mannheim (1962) sobre racionalidade pode ser definida como 

confrontativa, uma vez que descreve um desejo de liberdade e segundo Ramos 

(1989), busca encontrar alternativas de mudanças para a sociedade industrial. Diz, 

ainda, que Mannheim (1962) não obteve sucesso no desenvolvimento de um “[...] 

conceito de ciência social em consonância com sua noção de racionalidade 

substancial” (RAMOS, 1989, p. 7), porque, apesar de sua distinção entre as 

racionalidades, ele não sugere a extinção da racionalidade funcional. De fato, o 

autor pretende antes, estipular que uma 

 
[...] ordem social verdadeira e sadia não pode ser obtida quando o homem 
médio perde a força psicológica que lhe permite suportar a tensão entre a 
racionalidade funcional e a substancial e por completo se rende às 
exigências da primeira” (RAMOS, 1989, p. 7) 

 

O agravante desse fato, continua Ramos, ocorre quando “aqueles que 

estudam o processo formativo de decisões descuram da tensão existente entre as 

duas racionalidades” (RAMOS, 1989, p. 7), entendendo que através da abordagem 

do processo decisório numa perspectiva técnica e pragmática, reconhecem a 

racionalidade funcional como “o padrão fundamental da vida humana”. (RAMOS, 

1989, p. 7) 

Ramos também aborda a racionalidade descrita por representantes da Escola 

de Frankfurt como Horkheimer e Adorno, os quais destacam que na sociedade 

moderna a racionalidade mudou, transformando-se em um instrumento que tende a 

perpetuar a repressão social, e apresenta como proposta o restabelecimento do 

“papel da razão como uma categoria ética e, portanto, como elemento de referência 

para uma teoria crítica da sociedade”. (RAMOS, 1989, p. 8) 

Segundo Serva, a “teoria crítica” é reconhecida como a principal produção 

frankfurtiana, tornando-se ponto de destaque para os estudiosos contemporâneos 

que pesquisam temas como “racionalidade na sociedade moderna e as relações 

entre a ciência e o desenvolvimento social” (SERVA, 1996, p. 81). Esse autor afirma 

que “a crítica da razão instrumental e a preocupação com a emancipação humana 

são dois aspectos também marcantes nas obras dos representantes da Escola de 
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Frankfurt”. (SERVA, 1996, p. 81 ) 

Entende Ramos (1989) que a abordagem de Habermas sobre racionalidade 

tem grande destaque, uma vez que, considerado o herdeiro direto da Escola de 

Frankfurt, segundo Serva, já discutia “uma crítica à própria ‘teoria crítica’ elaborada 

por Horkheimer e Adorno”. (SERVA, 1996, p. 82) 

Tanto os estudos de Horkheimer como os de Habermas são relevantes, uma 

vez que procuravam demonstrar o que consideravam o “erro básico do ponto de 

vista de Marx sobre a razão como atributo do processo histórico” (RAMOS, 1989, p. 

19), destacando que para o primeiro, o deslocamento da razão da psique humana 

representa sua transformação “num atributo da sociedade, perdendo a possibilidade 

da ciência social”. (RAMOS, 1989, p. 19) 

Em suas considerações, Paula diz que “o domínio da racionalidade 

instrumental teve como conseqüência a prevalência da comunicação 

sistematicamente distorcida, que requer uma teoria da competência comunicativa 

para sua resolução” (PAULA, 2007, p. 179)  

Entretanto, sublinha, fazer-se necessário um contexto social predisposto, ou 

seja, “adequado para que haja uma situação ideal de discurso” (PAULA, 2007, p. 

179), e recorre aos estudos de Voegelin para demonstrar que  

 
esse contexto se produz a partir do indivíduo, pois a racionalidade 
substantiva não é um atributo da sociedade, uma vez que é apreendida pela 
consciência humana e não pela mediação social”. (PAULA, 2007, p. 179) 

 

Assim, na concepção de Ramos, “a transavaliação da razão – levando à 

conversão do concreto no abstrato, do bom no funcional, e mesmo do ético no não 

ético – caracteriza o perfil intelectual de escritores que têm tentado legitimar a 

sociedade moderna exclusivamente em bases utilitárias”. (RAMOS, 1989, p. 3) 

Paula argumenta, acerca da conclusão de Guerreiro Ramos, que, “sem 

perder de vista a importância do coletivo, a psique humana deve ser o aspecto 

central na redefinição das ciências sociais e da teoria organizacional” (PAULA, 2007, 

p. 179); destaca ainda a atenção de Guerreiro Ramos para a questão da elaboração 

de uma nova ciência social com base na racionalidade substantiva, com o intuito de 

promover a construção de novos sistemas sociais, e que isso implicaria, com base 

nesse novo conceito, no desenho de uma nova teoria da organização. 

Serva (1996) destaca que a formulação de racionalidade substantiva proposta 
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por Guerreiro Ramos sofre influência dos estudos de Karl Polanyi, o qual defendia a 

idéia de que a análise da economia deveria partir da interpretação de sua inserção 

histórica de cada sociedade e enfatiza que a racionalidade de base utilitária e o 

mercado não deveriam servir como unidades de análise para todas as economias. 

Cria  assim, a expressão concepção substantiva, que para o autor tem o foco 

voltado para questões que envolvem valores, motivação e política.  

Dessa forma, Serva (1996) argumenta que provavelmente a palavra 

substantiva, usada por Guerreiro Ramos na racionalidade substantiva, tenha se 

originado na concepção substantiva de Polanyi. Por outro lado, a razão baseada em 

cálculo é dita racionalidade instrumental e também é conhecida pelas denominações 

formuladas por outros autores como utilitária, formal, técnica, econômica, 

administrativa, funcional e especialmente de Weber ([1921]/2004), para ação com 

respeito a fins. 

Na concepção de Ramos (1983), o primeiro passo para se obter a clara 

definição da ação administrativa está relacionado com a distinção entre as 

racionalidades funcional e substantiva. 

 
 

2.2.2 Racionalidade funcional 
 
 
Ramos (1989) entende que a racionalidade funcional ou instrumental pode ser 

definida como o cálculo utilitário de consequências, cujas qualidade e conteúdo 

inerentes às ações não são, necessariamente, prioridade, mas os fins almejados e 

preestabelecidos. 

A racionalidade funcional diz respeito a condutas, eventos ou objeto, que têm 

reconhecida associação apenas como um meio de atingir determinado objetivo.  

Diz o autor sobre “a teoria da organização, que tal como tem prevalecido, é 

ingênua” (RAMOS, 1989, p. 1). Assume esse caráter porque toma como base a 

racionalidade instrumental inerente à sociedade de mercado. Para o autor, essa 

ingenuidade tem sido a garantia ou o aspecto fundamental de sucesso prático desse 

modelo, entretanto tal orientação “exerce um impacto desconfigurador sobre a vida 

humana associada”. (RAMOS, 1989, p. 1) 

Para Mannheim (1962), o desenvolvimento da racionalidade funcional tem se 



   

 

73 

firmado na industrialização, fato que acarreta a geração de um efeito paralisante da 

capacidade média não só de apreciação, mas também de entendimento do indivíduo 

no que se refere à racionalidade substantiva, e que o crescimento das atividades e 

as circunstâncias em que a racionalidade funcional se estabelece, indicam que 

 
[...] a sobrevivência do homem depende de sua capacidade de auto-
racionalização, isto é, depende de que seja capaz de organizar-se 
mentalmente, de seu autocontrole moral e físico, tendo em vista o exercício 
de tarefas funcionalmente racionalizadas. (RAMOS, 1983, p. 39) 

 

A racionalidade funcional é aspecto intrínseco das burocracias organizadas e, 

no contexto da teoria organizacional, “o compromisso com a racionalidade 

instrumental leva a um falso pragmatismo – a busca desenfreada por soluções dos 

problemas organizacionais que acaba por ocultar a essência dos mesmos”. 

(COLTRO E SANTOS, 1998, p. 5) 

Segundo Ramos (1989), a origem da hegemonia da racionalidade 

instrumental sobre qualquer outro tipo de racionalidade, reside no modelo 

econômico-social, estabelecido na modernidade, que substituiu o significado do 

termo razão, nos termos antigo, o qual tinha uma dimensão ampliada, pela 

perspectiva moderna, mas limitada a uma visão utilitarista. 

No cenário organizacional, diz Serva, o uso extremo da racionalidade 

instrumental, desconsiderando uma compreensão ética-valorativa, poderá propiciar 

o abuso de poder, a dominação e até a dissimulação de intenções. Esse fato pode 

conduzir os “indivíduos a se lançarem numa competição permanente, produtora de 

ansiedades, [...] produzindo uma atmosfera incapaz de ensejar espaços sociais 

gratificantes aos indivíduos”. (SERVA, 1997, p. 19) 

O estabelecimento da racionalidade instrumental, segundo Ramos, gera 

preocupação devido aos perigos advindos da massificação e automatização das 

ações dos indivíduos, fato que leva o autor  a fazer a seguinte indagação:  

 
sob que condições pode o saber tornar-se um modo de preservação da 
liberdade, num mundo em que a tecnologia, incoercivelmente, terá 
aplicação cada vez maior em todos os domínios da existência ? (RAMOS, 
1983, p. 40) 

 

 Observa também em seus estudos que Weber considera estar a burocracia 

comprometida com “funções racionais, no contexto peculiar de uma sociedade 
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capitalista centrada no mercado, e cuja racionalidade é funcional e não substantiva, 

esta última constituindo um componente intrínseco do ator humano”. (RAMOS, 1989, 

p. 5) 

 
 

2.2.3 Racionalidade substantiva 
 

 
Segundo Ramos (1983), a racionalidade substantiva se apresenta como um 

atributo do ser humano residente em sua psique, e enfatiza que através dela o 

indivíduo consegue conduzir sua vida pessoal à autorrealização, com vistas à 

conquista da emancipação. Usa o julgamento ético-valorativo das ações para 

contrabalançar a autorrealização com a consecução da satisfação pessoal. 

A racionalidade substantiva é “um ato de pensamento que revela percepções 

inteligentes das inter-relações de acontecimentos, numa situação determinada” 

(MANNHEIM, 1962, p. 62), e sugere que atos dessa natureza tornem possível uma 

vida pessoal orientada por “julgamentos independentes”. (MANNHEIM, 1962, p. 68) 

A racionalidade substantiva define, para o autor,  uma ação social que tem 

origem na derivação das capacidades reflexiva e crítica do ser humano, e explica 

que, de fato, o indivíduo não se prende a objetivos, seu pensamento e ação estão 

ligados de forma categórica à razão. Fica estabelecido, em sua concepção,  que é 

racionalmente substantiva toda ação intrinsecamente inteligente, que tem como 

base a lucidez e autonomia do conhecimento das relações entre fatos. 

É a modalidade de racionalidade diretamente ligada a valores e tem estreita 

relação com salvaguardar a liberdade, segundo a concepção de Ramos (1983). 

Ramos (1989) propõe uma discussão para identificar se, nos tempos 

modernos, caberia à racionalidade substantiva a categoria determinante para cogitar 

os assuntos políticos e sociais. 

Segundo Serva, a racionalidade substantiva promove, mesmo na diversidade 

do ambiente organizacional, equilíbrio que está baseado na inter-relação pró-ativa 

do indivíduo com a coletividade, expressa pelo respeito, no exercício da liberdade, 

numa aceitação natural do compromisso e no reconhecimento da importância dos 

valores éticos. Assim, pode-se afirmar que “[...] partindo-se do indivíduo tenta-se 

construir uma organização que possa viabilizar seus anseios conjugados na base da 
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proximidade e compatibilidade de valores”. (SERVA, 1993. p. 38) 

Apresentados os temas racionalidade funcional e racionalidade substantiva, 

pode-se partir para a abordagem de outro par conceitual de origem weberiana que 

são a ética da responsabilidade e a ética do valor absoluto ou da convicção, temas 

que complementam a base para a apresentação do conceito de ação administrativa. 

 
 
2.2.4 A Ética nas Ações Administrativas 

 
 

Segundo Chauí, a palavra ética tem sua origem em duas palavras gregas, 

éthos, que significa “o caráter de alguém” e êthos, “o conjunto de costumes 

instituídos por uma sociedade para formar, regular e controlar a conduta de seus 

membros”. (CHAUÍ, 2005, p. 307) 

Assim, no entendimento da autora, a ética representa a forma como uma 

sociedade define  bem ou mal, vício ou virtude, violência ou brandura e crime ou 

mérito, para si mesma, fazendo referência “ao conjunto de costumes tradicionais de 

uma sociedade e que, como tal, são considerados valores e obrigações para a 

conduta de seus membros”. (CHAUÍ, 2005, p. 310) 

O mundo onde a ética prevalece é definido pela autora como um mundo de 

ações e das consequências que lhes são inerentes e não um mundo de intenções, 

associando o agir ético com o agir guiado pela razão. 

A discussão sobre a ética nas organizações se dará através da abordagem de 

Max Weber, na qual, segundo Ramos (1983), é clara a autorização de 

correspondência entre a ética da responsabilidade e a ética do valor absoluto, 

respectivamente, com a ação racional referida a fins e a ação referida a valores. 

Embora Weber ([1921]/2004) entendesse as duas éticas como 

completamente opostas, em seus estudos havia sinais da possibilidade de 

coexistirem, apesar das relações de tensão, com base em que a absoluta 

racionalização tanto da ação com relação a fins quanto com relação a valores, seria 

entendido como casos limites. 

Assim Ramos (1983) assinala como fará uso das duas modalidades de ética  

e destaca, inicialmente, que a racionalidade funcional se apresenta nesse contexto, 

como critério fundamental da ética da responsabilidade. 
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Ao tratar da racionalidade substantiva, também afirma que em suas análises 

“supõe-se a existência de uma ação referida à racionalidade substantiva, [...] e o 

sujeito dessa ação observa formalmente uma ética do valor absoluto ou da 

convicção” (RAMOS, 1983, p. 42), embora tanto Max Weber como Karl Mannheim 

não tivessem como foco em seus estudos, os problemas de ética da racionalidade 

substantiva. 

Sublinha que no que se refere à organização, seja na teoria ou de forma 

concreta, existe uma correspondência entre as duas éticas que envolve aspectos 

relacionados tanto com o tipo de organização quanto com a natureza do trabalho e 

que se incorporam aos valores dos indivíduos.  E destaca que a relação entre elas 

se explica pela “[...] dialética da ambigüidade, tanto no domínio propriamente da 

organização, como da sociedade global, [...] as duas éticas não são, 

necessariamente, antagônicas” (RAMOS, 1983, p. 43). Como consequência, “a não 

ser em casos extraordinários, nenhum indivíduo organiza a sua conduta sob a 

espécie exclusiva das duas éticas”. (RAMOS, 1983, p. 43)  

Nesse cenário discute o conflito que o indivíduo enfrenta para manter a 

harmonia entre seus valores e os valores da organização. Para o autor, o 

desenvolvimento das atividades profissionais exige uma conduta autorracionalizada 

do profissional, uma vez que o seu comportamento está orientado por valores, ou 

seja, o indivíduo se baseia em sua concepção de mundo, seus ideais e realizações 

estão estruturados em sua ética de convicção. E para atender ao chamado dessa 

ética, que marca a integridade do indivíduo, podem ocorrer situações polêmicas. 

Assim, ao reafirmar que nos fenômenos organizacionais, o indivíduo está sob 

tensão, esclarece que a intensidade e conteúdo dessa tensão, que pode ser 

prejudicial ao indivíduo, tende a variar de acordo com as qualificações da estrutura 

organizacional. 

O desafio utópico em realizar o equilíbrio perfeito entre indivíduo e 

organização, diante dos diversos cenários históricos e dos avanços nas questões 

sociais em cada época em que o problema se renova, limita a ciência, mesmo com o 

desenvolvimento de técnicas de relações humanas e organizacionais, a promover 

soluções dentro de cada momento específico para o problema. E, para o autor, ao 

atingir o limite, cabe à ética da responsabilidade ajustar o indivíduo à organização, 

remetendo-o à conclusão de que “a ética da responsabilidade deve ser contemplada 
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como categoria da teoria administrativa, [...] é ingrediente de toda ação 

administrativa. É o seu conteúdo por excelência”. (RAMOS, 1983, p. 44) 

Nesse contexto, a adoção da ética da responsabilidade na organização, 

dentro dos diversos níveis de autoridade e em todos os aspectos, explícitos ou 

tácitos, se traduz num “vínculo de compromisso: o de, pelo autodomínio de impulsos, 

de preferências, [...] crenças e ideologias, auto-racionalizarem a sua conduta, 

tornando-a parte funcionalmente racional da ação administrativa”. (RAMOS, 1983, p. 

44) 

Destaca que “a ética da responsabilidade é vivência, por assim dizer, habitual 

de quem quer que tenha alguma função na empresa” (RAMOS, 1983, p. 44), sendo 

assim, elevada a um plano de sistematicidade que conduz a uma incorporação na 

conduta, que se traduz em ajustar o indivíduo à tarefa. Assim, mesmo vinculado à 

ética da responsabilidade, o indivíduo, dentro do contexto social, termina por adotar 

o cumprimento da sua ética da convicção, fato que se traduz na tensão entre a 

racionalidade funcional, inerente à organização, e a racionalidade substantiva 

pertinente aos seres humanos. 

Tal cenário revela que, no ambiente organizacional, as questões que 

envolvem tanto a ética da responsabilidade quanto a da convicção trazem à tona 

situações, entendidas como problemas, que surgem por conta da tensão entre elas, 

que por sua vez é condicionada pelas circunstâncias que envolvem a sociedade. 

Segundo o autor, nas organizações a tensão se apresenta através de 

situações em que se entendem feridas as concepções de classes e grupos, o que 

remete a comportamentos por convicções e apresenta inconformismos e atitudes de 

desaprovação explícitas ou sutis. Conclui-se ser necessário um mínimo de consenso 

social “para que a tensão entre as duas éticas se mantenha num grau que permita 

às organizações operarem segundo as expectativas normais de produtividade e 

eficácia” (RAMOS, 1983, p. 44). Destaca também que o tipo de organização 

promove variação de intensidade da tensão entre as éticas. 

Para Ramos (1983), sob a perspectiva da dualidade das éticas da 

responsabilidade e da convicção, a análise da ação administrativa está 

intrinsecamente relacionada com as questões, os estudos e as pesquisas que 

focalizam as relações entre indivíduos e organizações. 

O tema alienação é considerado de grande destaque para os estudiosos das 
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relações entre indivíduo e organização. Tal interesse também se apresenta numa 

disposição para a elaboração de qualificações para a ação administrativa, que se 

traduzam em habilidades para “conciliar dinamicamente as pressões políticas 

multilaterais dentro da organização com os padrões satisfatórios de produtividade”. 

(RAMOS, 1983, p. 55) 

O autor destaca que nesse contexto a palavra alienação apresenta três 

sentidos: autoalienação, reificação e privação de poder, discriminados de forma 

instrumental, conforme Quadro 5, mas que facilita a compreensão do fenômeno: 

 

Quadro 5 – Sentidos da Alienação 
Item Sentido Significado 

1 Autoalienação 

• Resulta de perniciosa articulação do indivíduo ao trabalho, na 

qual ele se sente estranho a si mesmo; 

• Verifica-se em organizações em que o indivíduo é tratado como 

mero instrumento passivo que, em troca de salário, cumpre 

tarefas, segundo especificações autocraticamente determinadas; 

• A organização se conduz com restrita ou nula tolerância às 

convicções e preferências do indivíduo; 

• O ajustamento ao trabalho só é conseguido pelo indivíduo com 

um esforço penoso de autorracionalização de sua conduta. 

2 Reificação 

• Ocorre quando a organização assume diante do indivíduo o 

aspecto de realidade cega, objetiva exterior; 

• Quanto mais forte é o compromisso dos grupos com a ética da 

convicção, maior é a resistência à reificação. 

3 Privação de 
poder 

• Os indivíduos se encontram excluídos, privados de meios de 

decisão, e, assim, não podem determinar o curso dos 

acontecimentos conforme desejam; 

• Decorre de um sistema de relações políticas em que os 

alienados nada mais são que agentes passivos de comandos, 

ordens e decisões. 

Fonte: Adaptado de (RAMOS, 1983) 

 

Ramos (1983) destaca que a análise pode até isolar cada um dos três 

sentidos, entretanto, na realidade, eles não se concretizam separadamente. 

Em sua análise sobre alienação, destaca a sua relação com o processo 

decisório. Assim, se no processo decisório for assegurado aos agentes da ação 
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administrativa a possibilidade de influenciar na organização com pertinentes 

intenções e consciência a organização terá necessariamente efeitos desalienantes. 

O autor ainda afirma que “a promessa de desalienação total não tem 

fundamento científico. É impensável a desalienação absoluta. A superação de uma 

alienação é começo de outra” (RAMOS, 1983, p. 63) e quando se compreende a 

alienação, significa, de alguma forma, desalienação, entretanto esse subjetivo 

cenário não logrará eficiência, se não extinguir a passividade dos indivíduos no que 

se refere às relações de poder e formulação de decisões. 

 O ambiente externo da organização, representado pelas atitudes de sua 

clientela e da sociedade global, também é considerado um elemento importante que 

pode influenciar na promoção do ajustamento psicológico do indivíduo com a 

organização, contribuindo com a diminuição da alienação trabalho.  

Para Ramos (1983), o funcionamento da organização de forma satisfatória 

sofre influência de sua relação com o ambiente externo. A forma como ela utiliza as 

informações, como realiza o feedback e usa esses recursos organizacionais para 

emitir instruções e ordens corretas, segundo o autor,  conduzem os agentes ao 

cumprimento de seus propósitos alinhados com os objetivos da organização nas 

ações administrativas. 

O processo organizacional que envolve a transmissão de informações é 

contínuo e cabe aos gestores avaliar a eficácia, ajustando e corrigindo o processo 

através de novas informações. É importante avaliar se o esquema adotado de 

relações está rígido e limitado, deixando a organização insensível e com dificuldades 

de perceber fatos relevantes. Também tem relevância observar e acompanhar às 

mudanças na base do comportamento social no cenário no qual a organização está 

inserida.  

Ramos afirma que 

 
a estrutura autoritária das organizações pode provocar a ‘revolução 
silenciosa’ dos subordinados, quando estes, em conflito com os dirigentes, 
filtram, distorcem, sonegam e ocultam informações, deliberadamente, uma 
vez que não se sentem identificados com a organização. [...] Os 
participantes desta se protegem, desenvolvendo atividades não produtivas e 
contraprodutivas e, numa espécie de conspiração tácita, ocultam à direção 
o que se passa efetivamente, fornecendo-lhe deliberadamente informações 
que pintam as coisas mais róseas do que realmente são. (RAMOS, 1983, p. 
66)  

É fundamental que as informações que alimentam os processos 
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organizacionais sejam fidedignas para que possa ser instaurada entre as partes da 

organização uma relação adequada com o ambiente externo. São apresentadas 

duas abordagens para a superconformidade. Na primeira, Boulding (1953) descreve 

uma organização esquizofrênica, que constrói um falso ambiente, devido ao sistema 

autoritário de relação de trabalho, que fomenta a superconformidade, a qual disfarça 

o descontentamento. Para explicar a superconformidade, Ramos (1983) afirma que “ 

por conveniência, os subordinados se conduzem como yes men, que refletem os 

próprios desejos dos executivos, antes que as realidades do mundo circundante”. 

(RAMOS, 1983, p. 66) 

A segunda abordagem apresentada tem origem em Robert Merton. Assim 

como a primeira, prejudica a organização porque “ a insensibiliza ao meio exterior” 

(RAMOS, 1983, p. 66). A superconformidade aqui é proveniente de “identificação 

não imposta discricionariamente, mas, ao contrário, afetivamente aceita e até 

procurada pelos indivíduos”. (RAMOS, 1983, p. 66) 

Para Merton (1970), a superconformidade se aplica nas organizações 

burocráticas, sugerindo que o efeito não só vicia o sistema de informações da 

organização, como termina por se transformar em aspecto de resistência às 

mudanças, descrevendo o imobilismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

3.1 Estratégia da Investigação 
 

 

As opções metodológicas têm por objetivos dar suporte à análise e 

interpretação evidenciadas no problema em estudo, e desta forma são apresentadas 

neste capítulo a metodologia usada como base analítica para a dissertação. 

O acompanhamento da forma como foi desenvolvida a pesquisa será feito 

através da descrição dos elementos fundamentais da estratégia de investigação, da 

apresentação dos instrumentos de coleta de dados, assim como das fontes de 

informações e mecanismos de análise. 

 

 

3.1.1 Pesquisa Qualitativa 
 

 

Esta pesquisa é apresentada numa perspectiva qualitativa. Para tanto foram 

discutidos e apresentados o entendimento dado a esse tipo de pesquisa, a fim de 

descrever a linha metodológica utilizada para a compreensão e análise de como o 

NTI tem articulado seus elementos aestruturais, estruturais e estruturantes, assim 

como a racionalidade estabelecida na ação administrativa do seu ambiente interno 

na prestação, com eficácia, dos serviços de TI à UFPE.  

A pesquisa qualitativa, embora seja utilizada de forma regular nas ciências 

sociais, segundo Godoy (1995), só começou a ter reconhecimento em disciplinas 

como a Administração nos últimos 30 anos.  

Segundo Rocha e Ceretta (1998), esse tipo de pesquisa  utiliza-se de eventos 

complexos ou estritamente particulares como objeto de análise, para compreender 

de forma adequada um fenômeno social. 

Nesse tipo de estudo o pesquisador parte do princípio de que o mundo é uma 

derivação da “compreensão que as pessoas constroem no contato com a realidade 

nas diferentes interações humanas e sociais (CHIZZOTTI, 2006, p. 27), e constrói 
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fundamentos que propiciem a análise e interpretação dos fatos. Revelam a 

significação desses fatos através das pessoas que deles participam, tendo como 

aspecto determinante, segundo Triviños (2008), o suporte teórico que orienta o 

pesquisador. 

Chizzotti (2006) ainda argumenta que a liberdade e a vontade humana devem 

ser levadas em contas pelas ciências que pressupõem a ação humana, uma vez que 

esses aspectos interferem na trajetória dos fatos e atribuem diversos significados à 

ação. 

A pesquisa qualitativa tem como características principais “não ser 

estruturada, ser naturalmente exploratória e ser baseada em pequenas amostras”. 

(MALHOTRA, 1996, p. 42) 

Segundo Bogdan (1982, apud Triviños, 2008) a pesquisa qualitativa é descrita 

através de cinco características fundamentais dentro dessa classe de atividade 

inquisitiva: 

 

• O ambiente da pesquisa qualitativa é reconhecido como fonte direta 

dos dados, assim como o pesquisador é considerado um instrumento 

fundamental; 

• Neste tipo de pesquisa os dados coletados são de natureza descritiva; 

• O pesquisador qualitativo tem sua preocupação voltada para o 

processo e não apenas com o resultado ou produto; 

• Outra preocupação do pesquisador, considerada de caráter essencial, 

diz respeito ao significado que ele dá às coisas e à vida das pessoas; e 

• O pesquisador tende a usar um enfoque indutivo na análise dos dados 

coletados. 

 

Godoy (1995) contribui com essa discussão e esclarece que esse tipo de 

pesquisa destaca que o fenômeno em estudo pode ser mais bem compreendido 

quando a análise é integrada, ocorrendo no próprio contexto onde está inserido. 

Nessa perspectiva, o pesquisador deve coletar as evidências do fenômeno no 

campo real, levando em consideração os atores que dele participam, fato que exige 

desse pesquisador, segundo Rocha e Ceretta (1998), uma visão aprofundada do 

contexto que envolve o problema, auxiliando-o na delimitação e na formulação da 
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questão da pesquisa. 

Por fim, usando a taxionomia de Vergara (2007) para complementar a 

indicações descritas para o estudo, afirma-se que quanto aos fins esta pesquisa foi 

exploratória e descritiva. A denominação de exploratória se justifica porque, ainda 

não houve uma investigação para analisar como o NTI tem articulado seus 

elementos aestruturais, estruturais e estruturantes e o tipo de racionalidade 

estabelecido na ação administrativa de seu ambiente interno no sentido de obter 

eficácia na prestação dos serviços de TI à UFPE. Descritiva, por que procurou 

descrever entendimentos, expectativas e opiniões dos diretores do órgão no período 

de 2000 até os dias atuais sobre a eficácia dos serviços do NTI. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi trabalhada como um estudo de caso pelas 

razões que são explicadas a seguir de forma mais aprofundada. 

 

 

3.1.2 Estudo de caso 

 

 

O estudo de caso é usado como estratégia de pesquisa, segundo Yin, em 

diversas situações, com vistas a contribuir com o conhecimento obtido dos eventos 

individuais, organizacionais, políticos e de grupo, concorrendo para o fato de que em 

todas essas situações se destaca a intenção de buscar a compreensão de 

fenômenos sociais complexos, permitindo uma investigação que garanta a 

preservação “das características holísticas e significativas dos acontecimentos da 

vida real” (YIN, 2005, p. 20), como por exemplo de processos organizacionais e 

administrativos. 

Yin (2005) também argumenta que a estratégia de estudo de caso é o método 

mais indicado para o tipo de pesquisa que busca responder a questões do tipo 

“como” ou “por que”, assim como quando o investigador tem um controle limitado 

sobre o comportamento da pesquisa e também quando o seu foco está direcionado 

para fenômenos contemporâneos que são analisados inseridos no contexto na vida 

real. 

No que diz respeito estudo de casos, Triviños (2008) salienta que essa é uma 

categoria de pesquisa qualitativa na qual o objeto representa uma unidade que é 
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analisada em profundidade e ressalta características que são atribuídas por duas 

circunstâncias. A primeira trata da natureza e abrangência da unidade e a segunda 

diz respeito à complexidade do estudo de caso, fato determinado pela base teórica 

que serve de orientação ao trabalho do pesquisador. 

Na concepção de Triviños, é importante destacar que no estudo de caso 

qualitativo, “onde nem as hipóteses nem os esquemas de inquisição estão 

aprioristicamente estabelecidos, a complexidade do exame aumenta à medida que 

se aprofunda no assunto” (TRIVIÑOS, 2008, p. 134), e sublinha que a simplicidade 

descrita nos passos iniciais do pesquisador, seja este iniciante ou experiente, pode 

levar, esse iniciante, a interpretações equivocadas com relação ao valor científico de 

seu trabalho. Essa estratégia é marcada “mais que outros tipos de pesquisa 

qualitativa, pela implicação do sujeito no processo e pelos resultados do estudo, [e] 

exige severidade maior na objetivação, originalidade, coerência e consistências das 

idéias”. (TRIVIÑOS, 2008, p. 134) 

 

 

3.2 Universo e Amostra 
 

 

O Universo da pesquisa representa, segundo Vergara (2007), o conjunto de 

pessoas que se inserem nas características do objeto em estudo, enquanto a 

amostra da pesquisa ou população amostral é definida por uma parte do universo 

selecionado com base em algum critério de representatividade, classificadas pela 

autora em 5 tipos, a saber: 1) aleatória simples onde cada sujeito da amostra possui 

uma chance de ser escolhido, 2) estratificada, que significa selecionar “uma amostra 

de cada grupo da população” (VERGARA, 2007 p. 51), por 3) conglomerados 

representados por empresas, edifícios organizações, por 4) acessibilidade onde o 

sujeito é selecionado devido à facilidade de acesso e por 5) tipicidade “constituída 

pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos da 

população-alvo”. (VERGARA, 2007, p. 51) 

Neste trabalho, o universo estudado é o NTI, representado pelos seus 

diretores que são escolhidos através da indicação dos reitores da época para 

gestões de 4 anos cada, nos 42 anos de existência do órgão. 



   

 

85 

A amostra foi selecionada pela tipicidade, representada pelos diretores das 

últimas 3 gestões do NTI do período de 2000 à 2009, que corresponde aos gestores 

que participaram da proposta de mudança da estrutura administrativa e da 

nomenclatura, quando deixou de ser Núcleo de Processamento de Dados (NPD) 

para a denominação de Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), conforme 

Portaria Normativa da UFPE no 8 de 07/07/2000 e atuam como responsáveis pelo 

processo de decisão do Núcleo, nos seus períodos de gestão. 

A aprovação da mudança na estrutura administrativa só foi aprovada em 

2002, entretanto o modelo de gestão por projeto, no qual se baseava a proposta, já 

estava sendo utilizada em alguns setores do órgão. 

As 3 gestões citadas são representadas por 2 diretores, esclarecendo que o 

processo de reestruturação do Núcleo teve início em 1999, no final da gestão que 

correspondeu ao período de 1996 a novembro de 1999. Entretanto deu-se 

continuidade ao processo já que o mesmo diretor foi reconduzido ao cargo no 

período de 1999 a outubro de 2003 e permaneceu na função, ainda até o início de 

2004.  

Os dois diretores entrevistados foram denominados por Entrevistados A e B, 

utilizando como referência o período de gestão na amostra conforme a Tabela 2 a 

seguir: 

 
Tabela 2 – Especificação da Denominação dos Entrevistados 

Item Entrevistado Função Período de gestão 

1 Entrevistado A Diretor  2000 a fev/2004 

2 Entrevistado B Diretor  mar/2004 a 2009 

Fonte: Autoria própria 

 

Com a mudança do Reitor em 2003, o novo diretor do NTI só foi empossado 

no cargo em 2004, atuando no período de 2004 a 2007, sendo reconduzido para a 

gestão de 2007 a 2011 que está em andamento. Com destaque para o fato que esse 

diretor exercia a função de vice-diretor no período de 1996 a 2004. 
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3.3 Técnicas de coleta de dados 
 

 

Como fonte de evidências inerentes ao método de estudo de caso, Yin (2005) 

apresenta 6 tipos: documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefatos físicos. Para esta pesquisa, fez-se uso da 

entrevista semiestruturada. 

Trivinõs (2008) adverte que a definição clara da função do pesquisador é uma 

das situações mais difíceis no contexto em que a pesquisa está sendo processada, 

uma vez que seu papel se estabelece através do desejo de tomar conhecimento de 

aspectos da vida de outras pessoas que têm valores que podem ser discordantes 

dos seus. 

Kidder (1987) adverte, às vezes se torna difícil na coleta de dados através da 

observação, justificando, assim, a utilização de entrevistas. Esse tipo de técnica 

enfatiza os relatos dos sujeitos sobre o objeto da pesquisa, destacando informações 

que desvendam o comportamento desse sujeito.  

Sobre as entrevistas, Kidder (1987) comenta a importância da relação 

presencial entre o entrevistado e o entrevistador, descrevendo um contexto 

dinâmico, uma vez que na medida em que as respostas às perguntas formuladas 

são obtidas, surgem oportunidades para troca de informações através de uma 

comunicação acurada, além de conceder ao entrevistador a oportunidade para 

observação do sujeito e do cenário como um todo. 

É importante destacar que a entrevista semiestruturada 

 
é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 
e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida em que se recebem respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar do conteúdo da pesquisa. [...] As perguntas 
fundamentais que constituem a entrevista são resultados não só da teoria 
que alimenta a ação do investigador, mas também toda informação que ele 
já recolheu sobre o fenômeno social que interessa. (TRIVIÑOS, 2008, p. 
146)  

 

Nesta pesquisa, foi feita a opção de entrevista semiestruturada, opção 

justificada, segundo Triviños (2008), pela necessidade de oferecer um cenário 
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adequado para que o entrevistado tenha liberdade e expresse entendimentos de 

forma espontânea, contribuindo para o enriquecimento e consecução dos objetivos 

da pesquisa além de atender sua natureza qualitativa.  

A coleta de dados através da entrevista semiestruturada foi realizada em uma 

única etapa e ocorreu após o término da elaboração do referencial teórico por parte 

da pesquisadora, de forma a garantir que a realização desse próximo estágio 

estivesse legitimado por seus conhecimentos e compreensão das necessidades da 

pesquisa, sendo realizada conforme a descrição a seguir:  

 

Descrição da etapa:  

 

Como já foi especificado na população amostral, foram realizadas entrevistas 

com os dois diretores que compunham o período especificado para a pesquisa, de 

2000 a 2009. 

 Inicialmente foi explicado ao entrevistado tanto o objetivo e a relevância da 

pesquisa quanto a importância de sua participação no processo. 

A entrevista de cada diretor foi gravada. A previsão inicial era de duas horas 

de duração e foi realizada em um  espaço físico que garantisse privacidade, 

segurança e onde atendesse não apenas à comodidade do entrevistado, mas 

também as exigências de suas atribuições naquele momento. Na oportunidade foi 

utilizado o roteiro de perguntas, apresentado como Apêndice A, no qual foram 

exploradas as questões, que conduziam  a um maior aprofundamento nas respostas 

na medida em que surgiam assuntos que fossem pertinentes para atender aos 

objetivos da pesquisa.  

O roteiro apresentou dezesseis questões em que a primeira  tratou do 

entendimento de cada um dos entrevistados sobre eficácia e se eles consideravam o 

serviço do NTI eficaz. Outra questão destacou o tipo ideal de NTI, na concepção de 

cada um desses diretores. E, as quatorze restantes tratou da conexão entre fato e 

ação, para estabelecer a análise da pesquisa. 

A primeira entrevista realizou-se nas dependências da UFPE/NTI, na sala da 

direção, uma vez que o primeiro a ser entrevistado foi o atual diretor do órgão e 

levou pouco mais das duas horas em sua duração. Embora tenha havido algumas 

interrupções, a colaboração do diretor foi clara e espontânea. 
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 A segunda foi feita nas dependências da Departamento de Ciências 

Administrativas (UFPE/DCA), onde o entrevistado, ex-diretor do NTI, exerce o cargo 

de docente. Nesse caso, o roteiro também foi utilizado, usando os mesmos critérios 

da primeira entrevista. A entrevista foi tranquila e também contou com a colaboração 

e espontaneidade do entrevistado.  

Durante as entrevistas, os diretores foram orientados a responder as 

perguntas se atendo ao período de suas gestões, uma vez que, segundo Richardson 

(1989), o pesquisador tem liberdade para explicar e discutir os objetivos propostos 

pela pesquisa e a ferramenta de coleta, nesse caso, o roteiro de perguntas da 

entrevista, considerando o contato presencial daquele momento.  

Após a realização das entrevistas, foram feitas as transcrições e deu-se início 

à análise dos dados de forma a obter os objetivos propostos na pesquisa com base 

na confrontação das repostas dos diretores com a teoria de Guerreiro Ramos, 

levando-se em conta a opinião de Triviños que destaca que a realização da 

entrevista semiestruturada não apenas descreve a participação ativa do ator, de 

forma consciente, como também atribui relevância aos entrevistados, fato que 

favorece, na concepção do autor, tanto a especificação do fenômeno em análise, 

como “sua explicação e a compreensão de sua totalidade, dentro de sua situação 

específica como de situações de dimensões maiores” (TRIVIÑOS, 2008, p. 152), 

além de enfatizar a importância de se levar em consideração que os instrumentos de 

coleta de dados representam na pesquisa “a ´teoria em ação’, que apóia a visão do 

pesquisador”. (TRIVIÑOS, 2008, p. 152) 

 

 

3.4 Tratamento dos dados 
 

 

Na concepção de Yin (2005), o tratamento das evidências dos estudos de 

casos é descrita  como um dos aspectos  mais complicados na realização desse tipo 

de estratégia. 

Assim, de forma a evitar maiores percalços durante a análise, o pesquisador 

precisa ter consciência da limitada opção de sua orientação, principalmente no que 

diz respeito aos pesquisadores iniciantes, porque todo o processo estará 
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dependendo “do próprio estilo rigoroso de pensar que o pesquisador possui, 

juntamente com a apresentação suficiente de evidências e a análise cuidadosa de 

interpretações alternativas” (YIN, 2005, p. 138), enfatizando que o que faz diferença 

neste processo é o senso de direção do pesquisador através da adoção de uma 

estratégia analítica geral para a obtenção de seus objetivos propostos.  

A análise dos dados atendeu aos dois objetivos específicos, com o capítulo 

dividido em três seções: a primeira correspondeu ao primeiro objetivo específico. A 

segunda seção fez referência ao tipo ideal, descrevendo o elo entre os elementos do 

fato administrativo e a ação administrativa. A terceira seção correspondeu ao 

atendimento do segundo objetivo específico que tratou da ação administrativa dos 

gestores do NTI. 

A primeira seção foi dividida em três partes. A primeira trouxe o entendimento 

de cada um dos entrevistados sobre o conceito de eficácia além de evidenciar suas 

opiniões sobre a eficácia dos serviços do NTI. Na segunda parte foi realizado o 

esclarecimento dos fatos administrativos delimitados através da interpretação dos 

depoimentos dos diretores A e B, justificando suas origens; e a terceira parte 

apresenta a caracterização de cada fato, com vistas a obter a questão proposta no 

objetivo.  

A segunda seção apresenta a descrição dos tipos ideais de eficácia de cada 

um dos diretores além da construção do tipo ideal a partir dos fatos administrativos 

delimitados nos relatos das entrevistas, apresentando as camadas formadoras da 

eficácia dos serviços prestados pelo NTI para seus usuários institucionais, suas 

articulações, ações e relações com o ambiente externo. 

A terceira seção descreve as ações dos diretores referentes aos fatos 

delimitados na primeira seção, contextualizando a teoria a fim de obter a eficácia dos 

serviços prestados pelo NTI para os seus usuários institucionais no entendimento de 

seus diretores do período de 2000 a 2009. 

 

 
 
 



4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

4.1 Análise de como o NTI tem articulado os elementos 
aestruturais, estruturais e estruturantes do Fato Administrativo 
com vistas à eficácia da prestação de seus serviços de TI para a 
UFPE  
 

 

Esta seção apresenta a análise dos dados obtidos através das entrevistas 

com os diretores do NTI do período de 2000 a 2009, para atender ao primeiro 

objetivo específico da pesquisa no que tange à eficácia na prestação dos serviços 

de TI para UFPE através da articulação dos elementos aestruturais, estruturais e 

estruturantes do fato administrativo de forma a fazer a vinculação com a análise do 

tipo de racionalidade estabelecido na ação administrativa do seu meio ambiente. 

Para tanto, Ramos (1983) faz referência à destreza do pesquisador, o qual necessita 

dedicar muita atenção na análise dos dados, a fim de melhor detalhar, por meio dos 

seus elementos, as camadas que formam o fato administrativo, com o intuito de 

obter um estudo condizente conceitualmente com o tema proposto. 

 

 

4.1.1 O entendimento do conceito de eficácia para os diretores do NTI 
 

 

Na concepção de Ramos (1983), eficácia é definida como o processo que 

visa à organização, que usa a decisão para integrar com os diversos tipos de 

conhecimentos e informações os elementos inseridos no contexto da administração, 

com o objetivo de prestar os serviços com a máxima produtividade e atender à 

satisfação das pessoas, da instituição e da sociedade. 

Neste aspecto, como um dos pressupostos da decisão, torna-se importante 

nesta pesquisa identificar o entendimento de cada um dos dois diretores do NTI 

entrevistados, sobre eficácia, dando início à construção da análise através da 

apresentação de seus relatos, conforme fragmentos, a seguir, apresentados no 

Quadro 6: 
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Quadro 6 – Depoimentos dos Diretores A e B sobre o significado de Eficácia 
Diretores Relatos 

A 

“... trabalhar cada vez mais para estar alinhado com o objetivo da 

organização, desenvolvendo políticas e projetos, buscando atingir 

esses objetivos...” 

B 

 “... oferecer condições amplas de TI para Universidade. ... É uma 

atitude para encontrar soluções para os problemas que se 

apresentam na Instituição...” 

Fonte: Pesquisa 
 

No entendimento dos Entrevistados A e B, existe vinculação entre eficácia e 

ação, uma vez  que em seus relatos, acima descritos, os dois expressam atitude de 

buscar soluções, e demonstram, à primeira vista, que a consecução dos objetivos 

propostos era uma prioridade.  

Os indícios demonstram que a execução do serviço concorreria para 

estabelecer a eficácia do NTI, ao mesmo tempo em que consolidaria seu papel 

diante de seus pares, fato que fortalece o Órgão no estabelecimento de credibilidade 

e de apoio institucional. 

Afora o entendimento do conceito, foi importante verificar se, no entendimento 

desses diretores, é possível gerenciar de forma eficaz o NTI com uma prestação de 

serviços que atenda satisfatoriamente às demandas da UFPE. Os relatos para esse 

questionamento estão descritos no Quadro 7, a seguir:  

 

Quadro 7 –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre se a prestação de serviços 
do NTI é eficaz 

Diretores Relatos 

A 

“[...] gerenciar eficazmente o NTI era tarefa quase impossível devido 

ao fato de que, até hoje, a UFPE não conseguiu profissionalmente 

implementar o planejamento estratégico e, não definindo um 

planejamento, não tem gestão. Se tem uma instituição que não tem 

planejamento estratégico em sua gestão fica difícil devolver ações 

para atender aos objetivos já que eles não são bem definidos, não 

são planejados. Isso  foi uma das grandes dificuldades [...]” 
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B 

“[...] a eficácia foi aplicada no momento em que nós decidimos fazer 

mudanças tecnológicas drásticas e eu acredito que ela não foi um 

remédio aplicado que passou a dor e não resolveu o problema. Acho 

que a gente atuou dentro de uma linha de buscar soluções para a 

Universidade que resolvessem estruturalmente os problemas dela.” 

Fonte: Pesquisa 
 

 

Levando-se em consideração que o Entrevistado B exerceu o cargo de vice-

diretor na gestão do Entrevistado A, a divergência de opiniões sugere que muitas 

das adversidades que levaram às negociações e aos embates institucionais para 

reestruturação do NTI, tiveram início no período de gestão do Entrevistado A. 

Observa-se, assim, um sentimento ou sentido de continuidade de trabalhos para que 

o NTI pudesse prestar um serviço de qualidade com eficácia para os seus usuários 

institucionais. 

 Discutir eficácia na prestação dos serviços do NTI descreve a necessidade 

de analisar fatos administrativos que estão delimitados dentro de seu ambiente 

interno, e envolvem atitudes individuais e coletivas, disposição para o serviço, a 

infraestrutura física, a estrutura organizacional, as influências do meio exterior e a 

decisão, incluíndo nesse contexto, a inter-relação entre essas dimensões. Segundo 

Ramos (1983), a complexidade que possui essa integração, exige do gestor um 

papel determinante para a condução dos processos, e esclarece que uma visão 

unilateral ou o tratamento isolado dessas dimensões, pode mascarar uma solução 

para os problemas que se apresentam como obstáculos para a consecução dos 

objetivos propostos. 

 

 

4.1.2 Delimitação dos fatos administrativos 
 

 

A eficácia dos serviços de TI prestados pelo NTI para a UFPE representa o 

principal fato administrativo proposto, submetido à análise, nesta pesquisa. Assim, 

foram delimitados, nesta seção, os fatos administrativos secundários que, por 
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intermédio das entrevistas dos diretores A e B, contextualizam os elementos 

aestruturais, estruturais e estruturantes, e evidenciam, no entendimento desses 

diretores, a articulação e a inter-relação desses elementos na consecução dos 

objetivos propostos pela pesquisa. 

O fato administrativo, segundo Ramos (1983), é definido como um conjunto 

formado por camadas ou elementos aestruturais, estruturais e estruturantes e suas 

relações entre si, que condicionam a (ou resultam da) ação administrativa de 

indivíduos, com poder de decisão dentro da estrutura organizacional. Indivíduos que 

desempenham funções que podem limitar e orientar atividades humanas formais ou 

originadas nos grupos informais que fazem uso de critérios tácitos dentro da 

organização, tendo em vista a combinação de meios para atender a objetivos 

sistematicamente estabelecidos. 

A delimitação dos elementos do fato administrativo, conceitualmente, conduz 

esta pesquisa ao estabelecimento do entendimento de totalidade aberta descrito por 

Ramos (1983).  

Uma vez delimitados, os elementos passam a integrar um conjunto que 

interage entre si, e no qual seus aspectos internos e externos, mesmo distintos na 

teoria, se influenciam de forma recíproca. Assim torna-se possível fazer uma 

redução desse fato a qualquer de seus aspectos parciais, para uma análise mais 

detalhada do tema em estudo, o que revela a concepção do autor ao atendimento 

dos critérios de que o fato administrativo é um fato social total. 

Nos depoimentos, foram identificados relatos que abrangeram assuntos 

referentes a infraestrutura física, infraestrutura de hardware e software, atitudes 
dos servidores e disposição desses servidores para o trabalho, assim como 
estrutura organizacional, influência externa e questões gerenciais. Esses temas 

foram analisados, no contexto, e caracterizados nos conceitos dos elementos 

aestruturais, estruturais e estruturantes. 

 O elemento aestrutural, conceitualmente, é classificado por Ramos (1983) 

como as instalações de toda ordem, a força de trabalho e as atitudes, sejam elas 

individuais ou coletivas. Esse elemento está inserido em todo fenômeno 

administrativo, e representa o terreno, tendo como característica uma instabilidade 

que contribui para ocorrência de situações imprevistas, desafiantes e inéditas. Nesse 

aspecto, para assegurar os objetivos propostos, essa configuração expressa a 
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necessidade de uma permanente interferência de ação decisória.  

Nessa perspectiva, foram delimitados os fatos Infraestrutura de hardware e 
software e Atitudes e força de trabalho. Para tornar a análise mais abrangente, 

entendeu-se necessária a inserção da infraestrutura física na discussão, uma vez 

que esta foi citada pelos dois diretores entrevistados, que ressaltaram a importância 

dos dois tipos de instalação, no Órgão em estudo, diante da especificidade do 

serviço. Assim, entendeu-se necessário agrupar a análise das infraestruturas em um 

único fato administrativo, devido à influência recíproca entre elas. O resultado foi a 

delimitação de dois fatos dentro da configuração dos elementos aestruturais: 

Infraestrutura e Atitudes e força de trabalho. 

A estrutura organizacional foi a primeira questão analisada dos elementos 

estruturais do NTI. Segundo Ramos (1983), a sua importância nesse cenário diz 

respeito à função de dar forma aos elementos aestruturais. É a variável que faz a 

combinação entre os citados elementos para configurar as linhas de autoridade, 

funções hierárquicas e competências e ajusta às motivações das pessoas a 

estrutura formal do Órgão.  

A Estrutura administrativa foi o fato delimitado que contemplou a 

distribuição administrativa da Diretoria do NTI, uma vez que, na prática, esta Direção 

representa um dos itens da estrutura organizacional vigente no seu Regimento 

Interno (UFPE/NTI, 2004), formado pelo CTA, Diretoria e a Comissão de Usuários, 

conforme Figura 4.  

Os elementos estruturais ainda abrangem as influências externas de primeiro, 

segundo e terceiro graus, representadas como entidades sindicais, sociedade global 

e mundial, respectivamente. Os relatos dos entrevistados descrevem o ambiente 

interno do NTI em permanente relação com a UFPE, uma vez que são seus usuários 

institucionais. Também afirmam estar atentos às influências advindas das relações 

externas, que podem interferir no ambiente, em qualquer escala. Dessa forma, foi 

mantido o fato administrativo Influência tecnológica externa, levando em conta, 

segundo Ramos (1983), que nos dias atuais, em todas as escalas, o mundo, os 

países, as regiões, as sociedades, estão em interação permanente e influenciam de 

forma decisiva a realidade social estabelecida. 

O elemento estruturante foi identificado nos depoimentos nas questões 

gerenciais, e abrange não só as internas do NTI, mas também a relação desses 
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diretores com a UFPE. São destacados os relatos referentes a quatro variáveis: 

comunicação, tempo, impasses institucionais com referência aos impedimentos 

estratégicos da UFPE e decisão do gestor propriamente dita que influencia na 

eficácia dos serviços do NTI.  

Para Ramos (1983), o elemento estruturante é a decisão, dimensão 

intervencionista e dinâmica que articula as outras duas categorias. Utiliza a 

racionalidade funcional com vistas a estabilizar a organização e administra o 

desequilíbrio traduzido por divergências de interesses e atitudes das pessoas, 

influências externas, material ultrapassado e conflitos. 

Nesse aspecto, foram analisados os relatos e entendeu-se adequado agrupar 

as quatro variáveis em um único fato administrativo, Processo de decisão, que 

estabelece a importância da decisão na organização, abrangendo sua característica 

de articulação através de três dimensões: contextualização temporal, comunicação 

como ferramenta de gestão e governança de TI, assuntos intrinsecamente 

relacionados com a eficácia da prestação dos serviços do NTI.  

O passo seguinte foi analisar os 5 (cinco) fatos delimitados, a fim de 

consolidar a pertinência da contextualização dos relatos através da teoria que 

abrange o conceito de fato administrativo, evento que atribui um alto grau de 

importância no estudo, uma vez que descreve, na visão dos diretores, o papel 

desses fatos na eficácia dos serviços prestados pelo NTI para seus usuários 

institucionais. 

É importante ressaltar que os fatos delimitados representam os elementos 

aestruturais, estruturais e estruturantes descritos por Ramos (1983) como quadro 

operatório para a compreensão do fenômeno, e pode variar conforme o interesse do 

pesquisador, no que tange ao seu grau de precisão. Entretanto, há de se levar em 

consideração que a análise desses elementos, isoladamente, é realizada de forma 

abstrata, uma vez que, concretamente, eles estão sempre inter-relacionados 

dinamicamente. 

O Quadro 8, situa os fatos administrativos delimitados nos elementos 

definidos por Ramos (1983) como aestruturais, estruturais e estruturantes, de forma 

a analisar o ambiente através das camadas integradas. 
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Quadro 8 – Distribuição dos Fatos Administrativos nos Elementos  

Fonte: Pesquisa 
 

De acordo com o Quadro 8, acima, fica evidenciado que a análise realizada 

atende ao conceito de Ramos (1983) do fato administrativo, em razão da 

composição das suas três camadas formadoras, com destaque para o seu caráter 

essencialmente pluridimensional. Com isso, desfaz-se a idéia de que a 

Administração é uma ciência unidimensional, e se leva em conta o que pede a 

natureza de cada um dos seus elementos, a fim de compreender a visão integrada 

de sistema, aqui descritas como as camadas do fato ou sistema administrativo que 

tratam da eficácia dos serviços prestados pelo NTI. 

 

 

4.1.3 Análise da Entrevista 
 

 

Após a delimitação dos fatos administrativos, deu-se início à análise das 

entrevistas, que contextualiza nos relatos dos Entrevistados A e B, não apenas a 

caracterização dos assuntos que consolidam as delimitações especificamente, mas 

também as conexões conceituais que têm como base os estudos de Alberto 

Guerreiro Ramos sobre Fato Administrativo e Ação Administrativa. 

 

 

4.1.3.1  Caracterização do Fato Administrativo Infraestrutura 

 

 

Na caracterização, buscou-se extrair das entrevistas os relatos dos diretores 

A e B sobre questões que abrangem as infraestruturas física, de hardware e 

software. Ramos (1983) ressalta que as características dessa variável revelam uma 

A eficácia dos serviços prestados pelo NTI para seus usuários institucionais 
Aestruturais Estruturais Estruturantes 

Infraestrutura 
Estrutura 

administrativa 
Processo de decisão 

Atitudes e força de 

trabalho 
Influência tecnológica 

externa 
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vida útil limitada, o que descreve uma necessidade de recursos para atualização de 

forma a não trazer instabilidade para o sistema. O Quadro 9, a seguir, expressa o 

entendimento dos diretores sobre o assunto: 

 

Quadro 9  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre a infraestrutura física e de 
hardware e software  

Diretor Relatos 

A 

“[...] a infra estrutura estava muito precária [...]. Tivemos que trabalhar 

muito porque espaço físico é uma coisa fundamental, tanto 

internamente como pra quem está olhando de fora. Quando está uma 

coisa bagunçada suja, é ruim. A imagem é algo muito importante 

para quem busca se destacar procurando resultados.” 

“[...] a infraestrutura da Rede era precária, não existia projeto. A 

Universidade não tinha projeto de Rede, foi muito difícil a gente 

convencer a Universidade para que apoiasse, investisse nesse 

projeto. [...] de hardware também, a estrutura devido à nova 

plataforma tinha que mudar e não foi fácil, foi uma luta grande pra 

conseguir os primeiros equipamentos e complementar o SIG@.” 

B 

“[...] eu acho que na minha gestão eu tenho uma infraestrutura global 

de TI e uma parte dela de fato foi resolvida, o NTI resolveu o 

problema de rede da Universidade, ele resolveu o sistema de 

produção, mas não resolveu uma coisa que é muito importante: um 

maior domínio na máquina do cliente final, essa infraestrutura está 

fora do nosso alcance... isso compromete a eficácia... E quanto à 

infraestrutura física, eu acho que nós estamos observando hoje uma 

reviravolta séria no NTI por causa da observação da Administração 

Central.” 

Fonte: Pesquisa 
 

As evidências apresentadas pelos diretores A e B, embora em tempos 

diferentes, dão indícios de convergência, quando demonstram uma preocupação 

com a imagem do espaço físico como uma variável que contribui com a estratégia 

definida na obtenção dos objetivos. Em seu relato, o Entrevistado A evidencia 

explicitamente o estado precário do prédio, no início de sua gestão, e afirma desde 

já que houve uma ação para mudança do cenário, uma vez que na época em 

questão já transcorria a segunda gestão do Entrevistado A. 
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Ao analisar o relato do Entrevistado B sobre o espaço físico, fica evidenciado 

que, de fato, o NTI está mudando suas instalações físicas e que, na opinião desse 

diretor, esse fato está provocando uma reviravolta em sua aparência, o que deixa 

implícito que a necessidade era real. O assunto tem sido reconhecido como 

relevante para a Administração Central. 

No que diz respeito à infraestrutura de hardware e software, o Entrevistado A, 

da mesma forma, evidencia em seu depoimento a mesma precariedade da 

instalação física. Esse fato sugere certa ansiedade, uma vez que essa infraestrutura 

representa os equipamentos que compõem o parque computacional que atende à 

demanda de TI da UFPE. O Entrevistado A descreve o esforço para se realizar o 

investimento no avanço tecnológico, em vista da resistência de algumas unidades do 

Campus que insistiam em manter suas soluções particulares para a estrutura de 

Rede, dificultando o desenvolvimento de um projeto padronizado  para a Instituição.  

Outro aspecto destacado pelo Entrevistado A trata do sistema de informação 

SIG@, que trouxe com o seu desenvolvimento a necessidade de investimentos em 

equipamentos de configuração mais arrojada para atender às demandas 

acadêmicas da Universidade, além da própria estrutura do sistema, que fora 

concebido para atender às questões de infraestrutura administrativa como 

processos, patrimônio, pessoas, interligação de serviços como biblioteca, saúde, 

extensão e pós-graduação, em médio e longo prazo. No entanto em seu discurso, o 

Entrevistado A, também neste item, aborda o esforço das negociações, que denota 

um sentido de conquistas para a consecução da eficácia. 

O Entrevistado B descreve uma infraestrutura de TI com evidências de 

eficácia, entretanto, em seu relato, percebe-se que há uma preocupação com as 

questões que envolvem a máquina de seu usuário final, uma vez que o equipamento 

é interligado à Rede ponto a ponto. Em seu entendimento, a eficácia está 

comprometida nesse aspecto, pois que o NTI não tem o controle da configuração 

dessa máquina e nem das ações dos usuários no que diz respeito a uma política de 

uso dos recursos de TI.  

Ao discutir infraestrutura física e de hardware e software os Entrevistados A e 

B convergem no sentido de identificar uma dimensão do elemento aestrutural, 

estabelecendo, segundo Ramos (1983), uma parte da primeira camada de formação 

do fato administrativo. Nesse aspecto, há indícios de que houve no período do 
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diretor A problemas que estão sendo solucionados, no entendimento do diretor B, a 

contento, para atender aos objetivos do NTI. 

O Quadro 10, a seguir, descreve de forma sintética a caracterização do 

primeiro fato administrativo secundário, Infraestrutura, inserido na configuração do 

seu elemento aestrutural. 

  

Quadro 10 – Caracterização da Infraestrutura 
Fato Administrativo 

Denominação Descrição Características 
Descrição das 
Características 

Infraestrutura  

Instalações de 
toda espécie, do 
NTI, que 
representam a 
base estrutural 
para o 
desenvolvimento 
das atividades 
técnicas 

• Precariedade das 
instalações físicas 

• Equipamentos 
obsoletos 

• Sistema de 
informação 
ultrapassado 

• Vulnerabilidade na 
estrutura da Rede 

• Atendimento precário 
ao usuário final 

Os requisitos para adequar 
o ambiente às máquinas, 
diferem da boa 
acomodação das pessoas, 
além da necessidade de 
novas aquisições para 
atender às demandas e 
manutenção das 
tecnologias. 

Fonte: Pesquisa 
 

4.1.3.2  Caracterização do Fato Administrativo Atitudes e Força de Trabalho 
 

O segundo fato administrativo secundário a ser analisado também está 

inserido no elemento aestrutural e discute dois aspectos. A participação dos grupos 

de trabalho como recurso passivo na prestação de serviço, quando identificados, 

segundo Ramos (1983), puramente como força de trabalho. E, as atitudes que são 

destacadas tanto de forma individual como coletivas, que trazem para a discussão o 

complemento do terreno descrito por Ramos (1983) como o subsolo que necessita 

da decisão, como esteio e ambiente de ação.  

Nesse fato, os fragmentos dos depoimentos extraídos das entrevistas 

destacam os servidores do NTI como um pequeno e heterogêneo regimento de 

trabalhadores, que, segundo Ramos (1983), são descritos como indivíduos que 

usam seus reflexos, destrezas, tolerância e força como atributos elementares para o 

serviço. 

Os Entrevistados A e B também destacam nesse fato administrativo as 
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atitudes individuais e coletivas do grupo de trabalho do NTI. Dentro do contexto, as 

atitudes se apresentam como avaliações ou escolhas que determinam, segundo 

Ramos (1983), a personalidade do grupo. 

 

Quadro 11  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as Atitudes e Força de 
Trabalho 

Diretor Relatos 

A 

“[...] tinha um grupo que estava realmente preparado para as 

tecnologias existentes, era um grupo pequeno, mas com muita 

experiência e compromissado. Tinha uma parte do grupo que 

realmente não queria nada, tinha até formação, mas não estava 

querendo se envolver e atrapalhava mais do que ajudava, era um 

grupo pequeno também.” 

B 

“Existem os servidores que acatam as decisões e os que se colocam 

imunes às decisões, optando por não participarem. Usam o 

Regimento para se beneficiar, embora não o cumpram. Existe o 

grupo novo que entrou e vê algumas decisões tomadas que terão 

reflexo forte sobre eles e não estão querendo responder 

positivamente se apoiando na falta do CTA pra dizer que o diretor 

está tomando decisão que não poderia tomar.” 

“O NTI tem dois grupos, o grupo dos antigos e o dos novos, no grupo 

dos antigos vejo os que são tecnicamente capazes os que são 

medianamente capazes e os que não querem demonstrar nenhuma 

capacidade, eu não posso dizer que eles sejam incapazes, mas não 

demonstram e não buscam digamos comprometimento institucional .” 

Fonte: Pesquisa 
 

Sobre o grupo de trabalho e suas atitudes, o Entrevistado A destaca a 

heterogeneidade de conhecimentos e de comprometimento, assim como a pequena 

quantidade de servidores. Para esse diretor, a questão do comprometimento trazia 

dificuldades, uma vez que uma parte desse grupo não colaborava com o serviço, 

embora tivesse competência para o desenvolvimento das atividades. 

O Entrevistado B destaca que existem dois tipos de grupos estabelecidos no 

NTI e da mesma forma que o Entrevistado A, evidencia que existem aqueles que, 

embora capazes, não estão comprometidos com os objetivos propostos pelo Órgão. 

Tal situação é explicada por Ramos (1983) através a cooperação descrita como uma 
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atitude que está intrinsecamente ligada à consecução dos resultados, mas que tem 

como pressuposto a adesão dos indivíduos da organização, sem os quais não se 

concretiza nenhum empreendimento com eficácia. 

As atitudes dentro da organização podem ser individuais, entendidas por 

Ramos (1983) como aquelas que caracterizam as pessoas, podem ser conflitantes, 

incoerentes e em permanente estado de transformação. Variável que também revela 

preferências e rivalidades, e promove a criação de grupos dentro de organizações, 

assim como o NTI que é composto, segundo os diretores A e B, pelos servidores 

novos e os antigos, por comprometidos e não comprometidos e os que têm 

experiência técnica e os que não têm. Nesses grupos, segundo o autor, há os que 

contribuem com a obtenção dos resultados, e há aqueles que promovem a 

ineficácia, contribuindo para a criação de um ambiente hostil dentro do Órgão. 

O Quadro 12, a seguir, descreve de forma resumida a caracterização do fato 

administrativo Atitudes e Força de Trabalho inserido na configuração do seu 

elemento aestrutural. 

 
Quadro 12 – Caracterização das Atitudes e Força de Trabalho 

Fato Administrativo 
Denominação Descrição Características 

Descrição das 
Características 

Atitudes e 
força de 
trabalho 

A participação 
dos grupos de 
trabalho através 
de seu esforço 
como recurso 
necessário para 
a execução das 
tarefas e as 
atitudes que 
representam 
ações de 
desenvolvimento 
do órgão 

• Equipe reduzida de 
trabalho 

• Desmotivação individual 
• Descompromisso dos 

grupos de trabalho 
• Desarticulação dos grupos 

de trabalho 
• Falta de cooperação entre 

as pessoas 
• Conflitos de interesses 
• Defasagem técnica 
• Resistência às mudanças. 
• Desconsideração das 

normas vigentes 

A importância das 
pessoas através dos 
seus esforços para 
manutenção do sistema 
como força de trabalho, 
assim como de forma 
individual ou em grupo, 
com ações para 
obtenção de objetivos 
propostos 

Fonte: Pesquisa 
 

A primeira camada do fato administrativo que trata da eficácia dos serviços 

prestados pelo NTI à UFPE está representada pelos elementos aestruturais que 
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nesta pesquisa foram denominados Infraestrutura e Atitudes e força de trabalho. 

Levou-se em conta os depoimentos dos Entrevistados A e B e o conceito de Ramos 

(1983) que descreve a importância da infraestrutura física, da infraestrutura de 

hardware e software e das atitudes e força de trabalho, como variáveis que 

influenciam nas ações administrativas resultante e condicionante da inter-relação do 

conjunto de elementos do qual este faz parte, embora tenha como características a 

mobilidade e instabilidade que exigem a interferência permanente da decisão, já que 

por si sós não caracterizam a situação administrativa da organização. 

A segunda camada apresentada por Ramos (1983) no conceito de fato 

administrativo é representada pelos elementos estruturais. Esses elementos são 

responsáveis pelos elementos aestruturais, uma vez que lhes dão a forma, 

promovendo a combinação entre eles para que atuem na estrutura organizacional, 

aqui representada pela estrutura administrativa do NTI. 

Os elementos estruturais são formados pela estrutura organizacional 

(elemento configurativo interno) e pelos sindicatos e associações (elemento 

configurativo externo de primeiro grau), pela sociedade global (configurativo externo 

do segundo grau) e pelo mundo (configurativo externo de terceiro grau). 

 
 
4.1.3.3  Caracterização do Fato Administrativo Estrutura Administrativa 

 

 

Os fragmentos extraídos das entrevistas dos diretores A e B evidenciaram 

questões que abrangem a estrutura administrativa, variável dos elementos 

estruturais que configuram os sistemas através das linhas de autoridades, 

competências dos indivíduos, e revelam também as hierarquias funcionais e o grupo 

que uma vez inseridos no ambiente. Segundo Ramos (1983), fazem os ajustes entre 

a estrutura formal e as motivações das pessoas. O Quadro 13, a seguir, descreve os 

relatos dos Diretores A e B sobre o assunto: 
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Quadro 13  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre a Estrutura 
Administrativa 

Diretor Relatos 

A 

“Não tem sentido trabalhar do ponto de vista verticalizado na área de 

TI. Como se queria trabalhar na base de projetos, o modelo de 

estrutura administrativa vigente, por Divisões, se tornava altamente 

ineficaz, porque você tinha poucas pessoas, e mesmo que tivesse 

um número maior, no caso da gente tinha poucas pessoas, mas se a 

gente dispersasse pelo lado conservador tradicional, o que é que ia 

acontecer?”  

B 

“Temos os servidores novos e os antigos. A estrutura organizacional 

é a mesma, mas com os novos estamos trabalhando com projetos, o 

SIG@, e os antigos ainda, ou melhor até hoje, ainda não se 

adaptaram ao modelo de projetos [...].” 

Fonte: Pesquisa 
 

O Entrevistado A evidencia a influência da estrutura organizacional na 

distribuição e desenvolvimento do serviço na busca pelos objetivos propostos. Seu 

depoimento descreve que a verticalização da estrutura hierárquica nos serviços de 

TI, diante da quantidade reduzida de servidores, durante seu período de gestão, 

interferia de forma negativa na produtividade. Esse diretor demonstra preocupação 

ao afirmar que a estrutura tradicional, departamentalizada, composta por um 

desenho organizacional que contemplava uma chefia e seus comandados, para um 

grupo de trabalho pequeno e grandes demandas, tornava o NTI ineficaz, 

comprometendo a prestação de serviço de TI para a UFPE, porque distanciava as 

pessoas e as tornava menos engajadas. 

Sobre questões que abordam organização, Ramos (1983) argumenta sobre a 

dificuldade em se aceitar, nos dias atuais, o conceito de Administração apresentado 

na literatura que trata das organizações acomodadas com o fato de que, ao definir 

sua estrutura organizacional, problemas com linhas de autoridade e como exercê-la; 

de departamentalização e de competências, não mais existiriam, e descreve 

também o empobrecimento do conceito do modelo científico da Administração, que 

acredita no estabelecimento da estrutura organizacional quando é alcançada a 

melhor combinação de meios aos fins pretendidos. 

O Entrevistado B evidencia questões que envolvem linhas de autoridade e 
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hierarquia funcional, e demonstra preocupação com o comportamento dos 

servidores no que diz respeito à aceitação de suas atribuições no serviço. Em seu 

depoimento, aborda questões que envolvem servidores novos e antigos, e que uma 

das dificuldades enfrentadas diz respeito ao conflito de ter em seu ambiente interno 

dois tipos de modelos na administração: o dos servidores novos que desenvolvem 

suas atividades através de projetos, e o dos antigos, que não conseguiram se 

desvencilhar do modelo gerencial verticalizado, sugerindo haver uma resistência às 

mudanças e à implementação de modelos gerenciais importados do Mercado. 

 Nesse caso, é importante observar os indícios do estabelecimento de uma 

hipercorreção, conceito de Guerreiro Ramos  apresentado por França (1983) como a 

importação de modelos pela gestão sem levar em conta o contexto no qual será 

inserido, ocorrendo dificuldade por parte do grupo na adaptação do modelo 

importado. 

O terceiro fato administrativo será apresentado de forma sintética no Quadro 

14, e envolve a Estrutura administrativa como um dos itens da camada que trata 

dos elementos estruturais: 

 

Quadro 14 – Caracterização da Estrutura Administrativa 
Fato Administrativo 

Denominação Descrição Características 
Descrição das 
Características 

Estrutura 
administrativa 

A configuração 
da situação 
administrativa 
dentro da 
estrutura 
organizacional 

• Verticalidade hierárquica 
• Questionamento de 

autoridade 
• Questionamento de 

atribuições 
• Duplicidade de modelo de 

gestão 

O estabelecimento das 
linhas de autoridade e 
mobilização dos grupos 
de trabalho, ajustando 
a estrutura formal às 
motivações das 
pessoas 

Fonte: Pesquisa 
 

 

4.1.3.4  Caracterização do Fato Administrativo Influência Tecnológica Externa 

 

 

Os fragmentos extraídos das entrevistas dos diretores A e B evidenciaram  

questões que abrangem os elementos estruturais configurativos externos de 

primeiro, segundo e terceiros graus. O Quadro 15, a seguir, apresenta os 
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depoimentos do Diretores A e B sobre o assunto: 

 

Quadro 15  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre a Influência Tecnológica 
Externa 

Diretor Relatos 

A 

“[..]. Esses tipos de organizações de classe, sindicatos, associações, 

não influenciaram o NTI...” 

“Eu tinha uma história no CIn e a própria história do CIn nos fez 

acompanhar o CESAR, o próprio CIn e as novas tecnologias 

envolvidas. Estávamos sempre pensando nisso aí, seguir modelos 

que davam certo... Assim como empresas como a Emprel, a Fisepe, 

fazendo parcerias...” 

B 

“[...] Sindicatos e esses outros aqui, não tenho nem o que falar... 

Quem influencia ou deveria influenciar mais no NTI é o próprio CIn, 

mas não é essa realidade que tem influenciado de alguma maneira.” 

“Eu vou dizer que eu tenho um grupo de decisões de caráter 

orçamentário e financeiro que vai ter repercussão sobre a gente, 

então, por exemplo: quando o Governo Federal decide o orçamento 

da Universidade e limita a nossa capacidade de investimentos em 

material permanente aí eu vou ter uma barreira para conseguir obter 

mais recursos para o que nós precisamos e que pode trazer eficácia.” 

“O cenário local, nacional, mundial influencia, porque você tem 

questões que são cada vez mais fortes no que dizem respeito aos 

avanços tecnológicos. Eu observo agora que no ponto de vista de TI 

nós temos algumas condições, por exemplo: qualidade é uma delas, 

segurança é outra, alta disponibilidade, desempenho, e tenho 

questões que eu vou ter que buscar referências fora do NTI e fora da 

UFPE, para que eu possa ir compondo melhor a nossa situação.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Os dois entrevistados afirmaram que as associações, os sindicatos e classes 

sociais, definidos como elementos configurativos externos de primeiro grau, não têm 

influência nas suas gestões de forma a afetar a eficácia, respectivamente, embora 

conceitualmente, Ramos (1983) entenda que essas entidades têm uma influência 

permanente nas situações organizacionais, também destaca que a influência 

externa é um aspecto importante a ser considerado na consecução dos objetivos, 

uma vez que podem sugerir estratégias contextualizadas para atender às 
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necessidades do ambiente. 

Assim, afirmam que estavam sempre atentos aos movimentos sobre TI em 

ambientes como o CIn dentro da Instituição, na Empresa Municipal de Informática 

(Emprel), no âmbito municipal e na Agência de Tecnologia da Informação de 

Pernambuco (ATI), antiga Empresa de Fomento à Informática de Pernambuco 

(Fisepe), no âmbito estadual. O objetivo era observar as ações de inovação em TI 

que pudessem ser implementadas no NTI, reconhecendo o valor da força da TI no 

Recife, no Brasil e no mundo. Os relatos evidenciam a necessidade de se estar 

atento aos avanços e formular ações para minorar o descompasso na relação com 

os cenários citados, tomando como base a explicação de Ramos (1983) que atesta 

a interpenetração de regras nas sociedades globais, continentais e nacionais, que 

potencializam diferenças e influenciam com novos modelos. 

Entretanto, faz-se importante destacar que a influência externa de segundo 

grau, expressa uma conotação qualitativa, tomando como base que os eventos que 

ocorrem numa realidade social têm uma contextualização intrínseca às suas 

características que pode refletir, segundo Ramos (1983), de forma mais ou menos 

intensa quando comparadas a outras realidades sociais. 

O Entrevistado A afirma que uma vez que sua história na UFPE estava 

conectada ao CIn, seu Centro Acadêmico de origem, àquela época, procurou utilizar 

daquele Centro as mesmas medidas de intenções em suas ações, considerando, 

para tanto, o grau de excelência do CIn, detentor de reconhecimento internacional 

de qualidade em ensino e pesquisa, através de seus quadros docente e discente, 

além de diferenciada produção científica (UFPE/Cin, 2009). No relato do diretor A, a 

influência externa se deu no sentido de buscar tecnologias de ponta, para executar 

ações de primeiro mundo. 

Da mesma forma que foi discutida a hipercorreção no fato administrativo 

Estrutura administrativa, faz-se importante destacar que os modelos importados 

podem ser de grande valia quando contextualizados à realidade destinatária. França 

(1983) destaca neste caso o pragmatismo crítico se referindo ao uso de modelos 

importados de forma oportuna, extraindo o que de adequado ao ambiente possa ser 

utilizado. 

O Entrevistado B evidencia a necessidade de haver mais interação entre NTI 

e CIn, diante da qualidade inovadora daquele Centro, e alerta para a possibilidade 
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de buscar no mundo da TI, referências para questões que envolvem segurança, 

desempenho e qualidade. Tais dimensões podem trazer eficácia para os serviços; 

entretanto, é importante que sejam considerados não apenas o tempo social, que às 

vezes denota o descompasso dos avanços da TI de uma sociedade para outra, 

segundo Ramos (1983) diante da noção qualitativa da abrangência dos fatos, como 

também pode trazer limitações na medida em que essa referência externa pode 

representar uma regulamentação que limita a ação do Órgão, quando se trata de 

questões orçamentárias e disponibilidade de recursos. 

O quarto fato administrativo é apresentado no Quadro 16, que descreve de 

forma sintética a Influência tecnológica externa, dimensão enquadrada no 

elemento estrutural, que constitui inter-relação dos ambientes interno e externo da 

organização. Complementa a segunda camada conceitual de Ramos (1983) e 

representa o segundo item da camada dos elementos estruturais. 

 

Quadro 16 – Caracterização da Influência Tecnológica Externa 
Fato Administrativo 

Denominação Descrição Características 

Descrição das 

Características 

Influência 
tecnológica 
externa  

O ambiente externo 
do NTI abrange 
desde a UFPE, na 
categoria de usuário 
institucional, assim 
como a realidade da 
TI no âmbito 
municipal, estadual, 
nacional e mundial. 
Foram considerados 
aspectos que 
influenciam as ações 
no ambiente interno 
do NTI  e na eficácia 
dos serviços 

 
 
 
 

• Relação com o 
CIn 

• Descompasso 
tecnológico 

• Impedimentos 
institucionais de 
regulação 

• Importação de 
modelos 

 

Relação do NTI dentro do 
universo institucional e sua 
interação tecnológica com o 
ambiente externo, 
representados pelo Mercado, 
as Instituições Públicas e a 
sociedade 

Fonte: Pesquisa 
 

Os elementos estruturais compõem a segunda camada do fato administrativo. 

Segundo Ramos (1983), estes são os elementos que dão forma aos elementos 

aestruturais, realizando uma combinação para formar um sistema coerente. Na 

pesquisa estão representados pelos sistemas ou fatos Estrutura administrativa e 
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Influência tecnológica externa, extraídos dos depoimentos dos Entrevistados A e 

B. Segundo Ramos (1983), esse aspecto tem recebido uma atenção diferenciada da 

Administração, uma vez que a estrutura organizacional atua na determinação das 

linhas de autoridade e hierarquia e nas competências, e ajusta a estrutura formal às 

motivações dos servidores. 

A terceira camada apresentada por Ramos (1983) no conceito de fato 

administrativo é representada pelo elemento estruturante, a decisão. Elemento que 

tem como responsabilidade articular os elementos aestruturais e estruturais. É 

destacado pelo autor que a integração desses três elementos garante ao fato 

administrativo uma composição dinâmica que define uma organização que não tem 

uma estrutura estabelecida de forma estanque, mas que está em permanente 

estruturação. 

 

 
4.1.3.5  Caracterização do Fato Administrativo Processo de Decisão 
 

 

Os fragmentos extraídos das entrevistas dos diretores A e B evidenciaram 

questões que abrangem o elemento estruturante, a decisão e seus pressupostos, a 

comunicação, tempo e a eficácia. O entendimento desses diretores sobre eficácia foi 

apresentado no item 4.1.1 desta seção. 

A condição estruturante da decisão, segundo Ramos (1983), atribui-lhe uma 

capacidade dinâmica e intervencionista na forma da organização através da 

articulação dos elementos aestruturais e estruturais e suas relações entre si, que ao 

utilizar a racionalidade funcional promove a estabilidade do Órgão, para que o seu 

funcionamento tenha uma ordenação inserida numa proposta mínima estabelecida. 

Essa afirmativa do autor potencializa o depoimento do Entrevistado A, sobre a 

superação no desenvolvimento das atividades do NTI no período de sua gestão, e 

ressalta a atitude pontual da Direção diante de uma proposta mínima de eficácia dos 

serviços do NTI: 
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Quadro 17 –  Depoimentos do Diretor A sobre uma proposta mínima de eficácia 
Diretor Relatos 

A 

“[...] é, eu acho que a Universidade deveria ter, por exemplo, 

governança corporativa ou planejamento estratégico, ter melhores 

estruturações em suas legislações. São muito arcaicas e 

ultrapassadas, falando do famoso Estatuto da Universidade, 

modernizar o Estatuto da Universidade, ser mais ágil e 

profissionalizar gestão. [...]” 

“[...] Uma das grandes dificuldades era a falta de prioridade, a TI na 

Universidade só era vista quando apresentava um problema. Então 

não era considerada estratégica. A Universidade dava valor a outras 

coisas e não a informação como elemento essencial. Esta era a 

crítica, a falta de visão sobre a questão da informação, e na TI isso 

dificultava muito porque toda demanda era custo e o caos se 

estabelecia [...]” 

Fonte: Pesquisa 
 

Nessa perspectiva, a análise apresenta indícios de que, implicitamente, a 

capacidade de arregimentar todas as variáveis em detrimento das dificuldades e a 

tomada de atitudes que conduzissem à consecução dos objetivos com eficácia era 

uma habilidade do Entrevistado A. Este fato converge para Tenório (2004) em sua 

argumentação acerca da necessidade de estabelecer um pensamento administrativo 

distinto do que seja linear, acrítico e com efeitos autoritários, por parte do gestor. 

Evidencia ações criativas que promovam transformações dentro das relações 

organizacionais.  

Nesse contexto, a decisão é uma dimensão determinante no processo 

administrativo e sob sua égide, segundo Ramos (1983), é possível controlar o 

desequilíbrio da organização descrito por interesses divergentes de grupos de 

trabalho ou pessoas, individualmente, instalações e material inadequados e 

equipamentos com configuração ultrapassada, influências de ambientes externos 

originados por diferentes e conflitantes razões e até por acidentes ou decisões 

erradas. Entretanto, esse desequilíbrio que pode atingir a organização, tem na 

decisão a opção para buscar a estabilidade, por que pode diminuir a entropia 

através do equilíbrio dinâmico para o sistema. Esse esclarecimento corrobora o 

depoimento do Entrevistado B sobre o processo decisório no NTI e na UFPE: 
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Quadro 18 – Depoimento do Diretor B sobre questões que sugerem privação 
de poder 

Diretor Relatos 

B 

 “[...] uma adversidade é a dificuldade que o NTI tem hoje de 

participar dos processos decisórios da Universidade pela importância 

que tem na Instituição, inclusive porque a Telefonia passou para o 

NTI e temos de considerar que agora não é só Redes e Sistemas, e 

[...] a não participação em alguns processos decisórios, 

principalmente para quem esta desenvolvendo um sistema de 

informação, se você não participa de determinados momentos você 

perde... E como a Universidade não tem uma prática correta com 

relação a isso, você se prejudica.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Esse fato administrativo descreve opiniões e situações dos Entrevistados A e 

B que evidenciam a busca pela gestão eficaz, através de decisões eficazes, mas 

que esbarram em impasses institucionais que comprometem o processo. Os 

impedimentos relatados aqui são: a TI não é reconhecida como um aspecto 

prioritário até o momento em que ocorrem problemas técnicos que impedem o 

usuário de dispor da infraestrutura de TI, fato que ofusca o papel estratégico do NTI 

e a ausência do NTI no processo decisório da UFPE. Esses aspectos, descritos por 

Ramos (1983), são demonstrados através de ações alienantes de privação de 

poder, por parte da Administração Central, que relega o Órgão ao papel de um 

agente passivo no processo decisório. 

Há indícios de que o NTI, na visão dos diretores entrevistados, sente o 

impacto proveniente de sua não participação de maneira efetiva nos processos 

decisórios da UFPE. O que sinaliza a necessidade de, posteriormente, analisar mais 

detalhadamente as razões pelas quais isso ocorre.  

Entretanto, também fica evidenciado, a dependência da Universidade, nessa 

infraestrutura de TI. Esse fato impõe a necessidade de superação das adversidades, 

por parte do NTI, para que, dentro das expectativas possíveis, o serviço seja 

realizado.  

Nesse aspecto, as dificuldades existem, mas a essencialidade do serviço dita 

a cadência das ações da direção e dos técnicos, do NTI, que mesmo cumprindo sua 

parte no processo, sofrem críticas quanto aos serviços prestados por não atenderem 
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a contento às demandas de seus usuários institucionais. 

 Essa perspectiva foge da linha de pensamento de Ramos (1983) que 

entende a eficácia como uma das partes do processo, não devendo, portanto, serem 

preteridos o bem-estar e a satisfação das pessoas que dele participam. Nesse caso, 

pelos depoimentos colhidos, observa-se a insatisfação, tanto na origem do serviço 

quanto na ponta, os usuários, salientando o esforço da equipe técnica durante a 

operacionalização da ação. 

Os Entrevistados A e B relatam ainda a dificuldade de implementação do 

planejamento estratégico por parte da UFPE, o que gera uma desarticulação na 

construção de soluções para os problemas vigentes na Instituição. Nos depoimentos 

dos entrevistados, há indícios de que gerir isoladamente um órgão como o NTI – que 

funciona essencialmente baseado em aplicações e ferramentas de hardware e 

softwares que exigem demandas de investimento na aquisição, manutenção e 

atualização de sua infraestrutura –, sem a integração e cooperação dos usuários 

institucionais, inviabiliza grande parte de suas ações. Potencializam-se questões 

pontuais e corretivas em detrimento de projetos que possam garantir prevenção e 

efetividade na eficácia. Eis os relatos: 

 

Quadro 19 – Depoimentos dos Diretores A e B da Ausência de Governança de 
TI na UFPE 

Diretor Relatos 

A 

“[...] acho que a Universidade precisa ter Governança de TI [...] 

elaborada a partir de um planejamento e alinhamento estratégico, 

com base em ações e projetos prioritários escolhidos que visem aos 

objetivos da organização. E na Universidade não são [...] então era 

um caos [...] as decisões eram tomadas com base na intuição de 

como poderia dar certo... nada era planejado.” 

B 

“A gente está falando muito de Governança de TI, é uma influência 

que tem que fazer com que eu reveja processos de administração 

que tenham uma repercussão muito forte na instituição. A influência 

vai ser grande na eficácia...” 

“[...] outra coisa é a questão do momento em que estamos vivendo, 

não existe muita clareza entre o que pode ser feito e o que não pode 

ser feito. É a história da falta de uma regulamentação dentro da 
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Universidade que fale como a gente pode, digamos, pagar pessoas 

que fazem parte do seu quadro de forma legal, porque não existe 

ainda uma argumentação, uma resolução de prestação de serviços.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Nessa perspectiva, os dois entrevistados destacam a inexistência de uma 

política de uso da TI, que destaca mais ainda a falta de prioridade para as questões 

de TI como consequência dessa falta de planejamento. A missão, os objetivos e a 

visão da Instituição não estão alinhados de forma a abranger todos os recursos e 

estratégias de forma integrada. 

Os Entrevistados A e B também evidenciaram a necessidade da 

profissionalização da gestão como forma de preparação gerencial para os agentes 

de decisão da UFPE.  

O Entrevistado A sugere que sejam estimuladas ações que possam auxiliar 

os gestores da UFPE a tomarem decisões e principalmente que descrevam para 

esse conjunto de pessoas a importância de ferramentas como planejamento 

estratégico.  

O Entrevistado B admite em seus relatos a deficiência da Instituição na 

preparação de seus gestores. Afirma ainda que a experiência é algo importante 

numa gestão, mas que se faz necessário, primeiramente, o reconhecimento por 

parte do gestor de suas limitações na área de gestão e depois a busca por essas 

ferramentas, desfazendo, nesses gestores o pensamento obsoleto, descrito por 

Ramos (1983) como do tipo anacrônico de especialista, que de sua posição de 

imunidade gerencial, profere discurso atribuindo encantamento pelo processo de 

integração e unidade no processo decisório e no entanto praticam ainda o “Modelo 

de máquina” (MORGAN, 2000, p. 33). Eis os relatos: 
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Quadro 20  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre limitação gerencial 
Diretor Relatos 

A 

“[...] profissionalizar a gestão no sentido vertical, Reitor, Pró-Reitores, 

Diretores em geral, de cima para baixo, estimular gestão também 

com diretores de centros, chefes de departamentos, coordenadores 

de curso, trazer isso para fazer parte da vida institucional, com 

planejamento e a com a informação passando a ser prioritária.” 

B 

“[...] falando de ferramentas de gestão, faço referência a mim, como 

professor. Pra exercer qualquer cargo, nenhuma formação gerencial 

é exigida de mim, o que me faz exercer o cargo é um conjunto de 

competências que eu tenho, inclusive gerenciais, mas não por 

capacitação ou formação.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Os depoimentos dos diretores do NTI revelaram de forma objetiva aspectos 

que têm influenciado a realidade da TI da UFPE. Atribuir à Instituição uma parcela 

de responsabilidade das dificuldades enfrentadas pelo NTI, não diminui as 

obrigações que lhe são inerentes, porém esse cenário descreve, com base em 

Selznick (1972), decisões políticas que a UFPE pode tomar de forma a promover o 

seu desenvolvimento, uma vez que define uma linha de ação planejada para a 

consecução de objetivos que visam a orientar decisões específicas, representadas 

por ações que mantenham a TI numa ordem de prevenção de problemas através de 

ações planejadas que venham a garantir eficácia na prestação de seus serviços. 

As críticas de como poderia ser a UFPE, aí incluída sua atenção para com o 

NTI, sugere que a Instituição tem valorizado a produtividade, através dos serviços de 

TI, em detrimentos das pessoas. Resta saber até onde a Instituição tem autonomia 

para solucionar as situações ou os impasses, representados pelas regras e normas, 

que influenciam na prestação de serviços do NTI para seus usuários institucionais. 

O tempo tem significativa importância nesse contexto, no processo de 

decisão, levando-se em conta suas características cronológica e social. Na 

concepção de Sturt (1925), o tempo social expressa um conceito construído numa 

perspectiva individual com base nas influências sofridas, por parte desse indivíduo, 

pela sociedade onde está inserido. Segundo Lins (1940), esse tempo descreve a 

sincronização entre os elos sequenciais de um evento referenciado por outros 
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eventos socioculturais refletindo no comportamento de todo o sistema e dando ritmo 

ao seu funcionamento. É um tempo de amadurecimento, de aprendizagem pessoal e 

tecnológica e depende dos recursos disponíveis ou construídos pelo indivíduo ou 

pela organização.  

O tempo cronológico, segundo Granger (1955), trata de uma variável 

quantitativa que estabelece o ritmo das ações, por meio de características como, por 

exemplo, a linearidade. No contexto administrativo, é irreversível e igual para todos, 

entretanto é usado de forma diferente pelas pessoas. 

Sobre tempo cronológico, o Entrevistado A evidencia em seu relato que, no 

período de sua gestão, isso não era prioridade, uma vez que sua atenção estava 

voltada para a produtividade – que levava à eficácia. Ramos (1983) ressalta a 

produtividade, mas afirma que o processo de eficácia deve atender às aspirações 

das pessoas, mas sem perder de vista os objetivos da organização, fato que chama 

a atenção para o atendimento de suas normas. O Quadro 21, a seguir, descreve os 

relatos dos Diretores sobre o uso do tempo cronológico no NTI: 

 

Quadro 21 – Depoimentos dos Diretores A e B sobre o  mau uso do tempo 
(tempo  cronológico) 

Diretor Relatos 

A 

 “Não havia muita preocupação com ponto e sim com a produção, 

acreditávamos nas pessoas, as que queriam contribuir e não eram 

passivas, estavam sempre dispostas a participar.” 

B 

“Eu acredito que a gente poderia ser muito mais eficiente, menos 

passivo, no uso do nosso tempo, às vezes observo que estou 

deixando como está pra tentar usar alguma forma gerencial de fazer.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Ao falar sobre as dificuldades dos técnicos em atender em tempo hábil às 

demandas dos usuários, os Entrevistados A e B levantam a questão de se analisar 

até onde pode se atribuir a esse fato a passividade dos indivíduos, diante das 

adversidades ou impedimentos que ocorrem no desenvolvimento de suas atividades. 

Ramos (1983) aborda a passividade e o atraso como características inerentes ao 

homem brasileiro, e sugere que esses aspectos se estabelecem principalmente nas 

burocracias. O agir de forma inadequada dentro do ambiente profissional, o 

desrespeito aos padrões estabelecidos nas instituições quando agem de forma 
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emocional, não cumprindo prazos, nem horários e muito menos as tarefas que lhes 

são confiadas.  

Nesse contexto, os Entrevistados A e B descrevem esse personagem como o 

servidor ou técnico descompromissado, que questiona as decisões e normas do NTI, 

demonstrando um comportamento inadequado dentro da proposta de 

desenvolvimento de serviços com eficácia. Mas essa atitude precisa ser analisada 

com mais subsídios, uma vez que nesta pesquisa não foram ouvidos os técnicos, só 

os diretores, impossibilitando estabelecer uma contra-argumentação destes, perante 

as críticas sofridas. Rosen (1964) apresenta como argumento de defesa desses 

servidores, a explicação de que a passividade e a procrastinação do brasileiro, de 

um modo geral, tem relação com sua pouca orientação para o futuro, o que lhe 

confere dificuldade para fazer planos.  

Entretanto, é importante citar que os servidores comprometidos também são 

citados, no que diz respeito a descontentamento,  pelos diretores A e B, fato que 

leva essa discussão para o contexto das ações gerenciais, exigindo do gestor ações 

que  estimulem o servidor e o atraia para o trabalho. O fato carece de mais análise 

para desvendar como estão ocorrendo essas ações gerenciais. 

Sobre o tempo social, os Entrevistados A e B evidenciam historicamente 

eventos da UFPE e do NTI. Embora dispondo de toda uma cultura temporal 

cronológica, tem a Instituição realizado esforços para usar as características desse 

tempo mensurável, linear e irreversível, descritas por Castells (2005), em prol da 

construção de eventos que a posicionem, num tempo social, como um órgão público 

que dispõe de tecnologias de ponta destinada a atender não apenas às demandas 

de serviço, mas que eleve a UFPE a um patamar de primeiro mundo. 

Os indícios demonstram que a tarefa é difícil, uma vez que nem sempre é 

possível implementar novas tecnologias sem investir nas mudanças de hardware e 

capacitação técnica adequada para esse fim. As transformações passíveis de 

ocorrer numa instituição são garantidas por meio do tempo social e dentro da 

estrutura do sistema, que, segundo Ramos (1983), fazem-se necessárias, caso 

contrário tais instituições podem vir a ser definidas como formas estáticas, fato que 

se torna contraditório dentro do contexto da TI e sob o aspecto da responsabilidade 

social da UFPE no cumprimento de seu papel como Instituição que é perante a 

sociedade. 
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Quadro 22 – Depoimentos dos Diretores A e B sobre tempo para novas  
 tecnologias (tempo social) 

Diretor Relatos 

A 

“Com planejamento, você teria um grupo mais engajado e a própria 

comunidade daria mais apoio dentro de uma política, porque o 

clientelismo era muito grande em todos os níveis, era cultural, era 

muito difícil porque a pressão era grande e todos queriam prioridade.” 

 “O tempo para trabalhar os eventos eram sempre curtos, não eram 

todas as vezes, mas acontecia de não nos avisarem que iam precisar 

de alguma ação... E mais uma vez era um caos.” 

B 

 “Era muito comum eu ouvir de qualquer um dos que você está 

chamando de usuários institucionais dizer pra mim : “Ah!, está tudo 

uma maravilha nunca mais liguei pra você”, porque antes havia 

prática de ligar pra mim pra dizer que estava mal, que não estava 

funcionando. Quando eu vejo o SIG@, por exemplo, na evolução 

dele durante todo esse tempo, vejo que ele se estabilizou e eu tenho 

um ganho político, o NTI tem um ganho político por causa dessa 

estabilidade, então hoje ninguém questiona mais o SIG@ em si, as 

questões são mínimas e são muito mais questões de informação e 

de gestão do que do SIG@...” 

 “A UFPE tem uma necessidade de TI muito forte em seus eventos, 

por outro lado o NTI tem uma visibilidade muito alta com relação as 

suas deficiências, ou seja, toda vez que acontece uma falha de TI, 

todo mundo sabe. Mas ao mesmo tempo o NTI não consegue se 

mostrar claramente para UFPE como uma infraestrutura que é 

necessária para a realização de cada evento, do evento mais 

simples, de uma videoconferência, por exemplo, ao evento mais 

complexo como um curso que vai ser dado ou uma instalação de 

serviço que vai ser feita e que precisa de estrutura de TI e de 

serviços de TI.” 

Fonte: Pesquisa 
 

O Entrevistado A destaca em seu relato a mudança de atitude do Reitor e 

Pró-Reitores da UFPE diante dos resultados que o NTI conseguiu oferecer em seus 

serviços, diminuindo atitudes clientelistas ao longo do tempo de sua gestão, além de 

sugerir que a elaboração de um planejamento nas ações da UFPE promoveria a 

diminuição dessa pressão. Outra evidência apresentada por esse diretor trata do 
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tempo para dominar os conceitos, o qual promoveria a mudança de tecnologia no 

desenvolvimento do SIG@. Sobre o mesmo tema, o Entrevistado B descreve a 

trajetória de avanços no SIG@ ao promover uma melhoria na relação do NTI com os 

seus usuários institucionais. Em sua concepção, o sistema evoluiu a tal ponto, que 

se estabilizou institucionalmente, trazendo benefícios no tempo para a UFPE, 

colocando-a num patamar de relevância perante outras IFES. 

Os Entrevistados A e B também evidenciam em seus relatos a dificuldade que 

o NTI enfrenta com a desarticulação dos calendários de eventos da UFPE, fato que 

tem se apresentado com um dos agravantes para a obtenção da eficácia do NTI. A 

discussão gira sempre em torno da dificuldade da pontualidade das ações de forma 

a promover a infraestrutura adequada para tais eventos. Por outro lado, verifica-se, 

através dos depoimentos dos Entrevistados A e B, que nem sempre o órgão é 

consultado sobre a possibilidade de oferecer um serviço específico que, em razão 

da estrutura já estabelecida, pode não estar disponível em tempo hábil, trazendo 

prejuízos de conotação profissional e moral para o NTI, para o usuário e para a 

UFPE, por consequência. 

O Entrevistado B destaca ainda que o NTI tem sua parcela de 

responsabilidade nesse contexto uma vez que ainda não conseguiu se fazer 

entender pela UFPE que está pronto para atender a demandas de eventos desde 

que tenha um tempo cronológico hábil para sua preparação, consolidando essa 

característica no tempo social. 

Os fragmentos que foram extraídos das entrevistas dos diretores A e B 

evidenciaram que comunicação como ferramenta de gestão abrange diversos 

aspectos que influenciam na estabilidade entre os diversos elementos da Instituição, 

uma vez que se faz representar pelo fluxo de informações nas direções que se 

fizerem necessárias para a consecução dos objetivos. Ramos (1983) ressalta que 

quando a comunicação acontece em todos os níveis de decisão, os gestores têm os 

subsídios necessários para uma tomada de decisão com indicação positiva de 

resultados e uso de uma margem de segurança. Eis os relatos: 
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Quadro 23 – Depoimentos dos Diretores A e B sobre comunicação como  
ferramenta de gestão 

Diretor Relatos 

A 
 “[...] o problema é o seguinte, era tudo muito isolado, a UFPE não 

tinha foco de política de comunicação.” 

B 

 “[...] se eu tenho que fazer a matrícula funcionar em 2009.2 com uma 

determinada aplicação implementada, eu tenho que ter todas as 

decisões especificadas sobre aquele assunto, antes, mas meu 

usuário, que é meu patrocinador, não me dá a informação que eu 

preciso para que aquilo evolua.” 

 “[...] quando eu observo, eu não sei se estou certo ou errado, queria 

depois até avaliar isso, mas quando eu observo e conheço os grupos 

que são positivos e os que não são, aí de fato eu acho que quem 

está sentindo mais falta de informação é o grupo que não é pró-ativo 

e que tem pessoas envolvidas com o SIG@ há bastante tempo e não 

tinham noção do que eu pensava.” 

 “De fato, acho que falta uma rotina de comunicação nossa, 

comunicação para o trabalho e comunicação para o fazer que a 

gente tem que implementar no futuro porque aí pode ser que a gente 

consiga integrar mais as pessoas.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Os relatos dos Entrevistados A e B evidenciam que a deficiência na 

comunicação se verifica não apenas no sentido NTI→UFPE, mas também no 

sentido contrário, demonstrando que esse recurso não tem sido utilizado como 

suporte à decisão das questões de TI e, principalmente, não tem alimentado as 

instâncias essenciais dos serviços do NTI para que o serviço seja prestado a 

contento para a Instituição. 

O Entrevistado A descreve o isolamento, no seu tempo de gestão, e destaca 

que isso era prejudicial para o NTI e para a prestação dos serviços porque não havia 

uma política que priorizasse a comunicação. O Entrevistado B aborda em seus 

relatos que a ignorância dos fatos, por parte do NTI, que são decididos para os 

eventos institucionais, nas diversas unidades que compõem a UFPE, reforça a 

necessidade de um planejamento que envolva a comunicação não apenas como 

meio de divulgação, mas como ferramenta de gestão. 

O Entrevistado B também evidencia que a comunicação é prejudicada, em 
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seu entendimento, quando se vê que os servidores menos pró-ativos não 

demonstram ter conhecimento das informações, o que prejudica a eficácia. Nesse 

aspecto, Simon (1965) alerta o gestor para o fato de que dentro de um pensamento 

racionalmente funcional, a comunicação é essencialmente instrumental, uma vez 

que é planejada para maximizar a produção; ao tempo em que usa o indivíduo como 

um simples recurso, para simplificar o processo de mera transmissão das decisões 

de um membro para outro. 

Assim, para o autor, a comunicação como ferramenta de gestão abrange as 

mais diversas formas. E no ambiente administrativo, potencializa a importância do 

levantamento das informações, para que não haja algum comprometimento, por 

questões pessoais, que venha a inviabilizar a eficácia, por conta de decisões 

formuladas em bases inadequadas ou inconsistentes. 

Nesse aspecto, o papel do gestor é determinante para acompanhar não só a 

origem, mas também a transmissão e seus efeitos, ao que Ramos (1983) 

complementa destacando a importância do feedback como uma ferramenta de 

controle de interação que avalia as ações em todos os níveis de relação da 

organização. 

Ainda sobre feedback, Ramos (1983) explica que a importância da circulação 

da informação é estabelecida com o fim de auxiliar a administração dos conflitos, as 

relação de poder e o suporte à decisão através da retroalimentação dinâmica de 

informações, impedindo a estagnação do sistema organizacional. A origem da 

informação pode ocorrer tanto no ambiente externo como no interno, gerando 

transformações que, bem trabalhadas, podem promover mudanças que visem à 

eficácia. 

A discussão sobre a decisão, apresentada nos depoimentos das entrevistas 

dos diretores A e B, dá indícios de que eficácia, tempo e comunicação são 

dimensões que, embora consideradas deficientes pelos diretores no ambiente tanto 

do NTI como da UFPE, são reconhecidas dentro do contexto. Nesse aspecto, Weber 

([1921]/2004) destaca que uma ação interpretada como racionalmente funcional tem 

o mais elevado grau de evidência, no que diz respeito à compreensão dos meios 

utilizados, representando uma garantia de sustentação para a tomada de decisão. 

A decisão, configurando o elemento estruturante, representa a terceira 

camada do fato administrativo. Segundo Ramos (1983), a questão capital que deve 
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ser considerada desse elemento está no reconhecimento de que a organização se 

encontra num estado de permanente estruturação e que em sua composição 

existem os elementos aestruturais que seriam definidos como desintegradores, se 

entregues a sua própria sorte, assim como os estruturais, que com suas 

propriedades configurativas só são efetivados através das decisões. 

O quinto fato administrativo é apresentado no Quadro 24 e trata de forma 

sintética  da caracterização do Processo de Decisão como o fato que abrange a 

discussão sobre os temas abordados nas respostas dos Entrevistados A e B com a 

finalidade de se obter a eficácia dos serviços prestados pelo NTI. 

 
Quadro 24 – Caracterização do Processo de Decisão 

Fato Administrativo 
Descrição das 
Características 

Denominação Descrição Características  

Processo de 
decisão 

A decisão tem 
demandas de TI 
que transcendem 
a questão do 
tempo, já que 
podem ocorrer 
por razões 
técnicas e sobre 
as quais o 
indivíduo não 
tem controle, 
assim como a 
comunicação, 
em todos os 
níveis, como 
meio de 
mobilização do 
grupo e 
principalmente 
pela 
responsabilidade 
de desenvolver 
ações que se 
traduzam em 
eficácia. 

• Ausência de prioridade 
nas questões de TI 

• Ausência de governança 
de TI 

• Privação de poder 
• Mau uso do tempo 
• Tempo para novas 

tecnologias 
• Comunicação deficiente 
• Limitação gerencial 

 

Ausência de políticas 
de uso dos serviços TI 
por parte da UFPE, 
comprometendo a 
eficácia dos serviços 
do NTI, com o 
agravante de que o 
Órgão não faz uso 
dos recursos de 
comunicação para 
atrair o usuário, 
limitando as relações 
em todos os níveis da 
Instituição. A falta de 
interação e feedback 
na solução dos 
problemas 

Fonte: Pesquisa 
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A busca pela eficácia dos serviços do NTI está submetida ao ambiente onde 

os problemas descritos pelos Entrevistados A e B estão estabelecidos, uns de forma 

mais contundente, outros que podem ser contornados e ainda os que inviabilizam a 

ação administrativa. Entretanto, a convivência com os impedimentos não é uma 

opção segura, uma vez que pode trazer prejuízos para a Instituição UFPE. 

Nesse aspecto, a análise sugere que com base nos depoimentos dos 

Entrevistados A e B a prestação dos serviços do NTI não tem correspondido ao 

conceito de eficácia defendido por Ramos (1983), que diz que os recursos, as 

informações e os conhecimentos devem ser utilizados no processo decisório de 

forma efetiva para a obtenção da máxima produtividade dos serviços, levando-se em 

conta a satisfação da organização, dos indivíduos que dela fazem parte, dos 

usuários que receberão os serviços e da sociedade. 

É importante ressaltar que as evidências demonstram que a ação existe, 

talvez como resultado de resíduos de racionalidades e éticas estabelecidas no 

ambiente, dimensões que ainda serão discutidas neste trabalho. Fato que evidencia 

o papel fundamental da decisão e que o gestor precisa fazer uso de todas as 

ferramentas e recursos disponíveis para atuar eficazmente e de forma planejada nos 

processos administrativos, que segundo Simon (1965) são definidos como 

processos de decisão. 

 

 

4.2 Articulação dos elementos do NTI com vistas à ação 
administrativa e à eficácia dos serviços 
 

 

Foi apresentada a análise dos cinco fatos administrativos delimitados nas 

entrevistas dos diretores A e B do NTI, com a proposta de discutir como têm sido 

articulados os elementos aestruturais, estruturais e estruturantes do fato 

administrativo no ambiente interno do NTI com vistas à eficácia dos serviços de TI 

que são prestados aos seus usuários institucionais. 

Os depoimentos dos dois diretores, embora retratassem contextos 

construídos em diferentes períodos de tempo, puderam demonstrar uma evolução 

na estrutura do órgão para oferecer um serviço de qualidade ao seu usuário. 

A concepção de um sistema administrativo em equilíbrio dinâmico descrito por 
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Ramos (1983) está associada ao reconhecimento de uma categoria de totalidade, 

que considera sua estrutura interna composta pelos elementos, dispostos em 

diferentes camadas, que estão de forma contínua em interação recíproca entre si e 

com o ambiente externo no qual age e do qual recebe influências, e transforma, 

neste contexto, através do processamento interno, seus recursos e investimentos 

em serviços. 

A Figura 6, a seguir, descreve os fatos administrativos delimitados no 

ambiente interno do NTI, no período de 2000 a 2009, pelos seus diretores à época, 

distribuídos em camadas, para uma visualização da inter-relação e abrangência. 

Isso denota, considerando o conceito de Ramos (1983) do Fato Administrativo, que 

a articulação dos elementos deve levar à obtenção dos objetivos. Entretanto Simon 

(1965) descreve a importância do gestor como o responsável pelas escolhas dentro 

das opções possíveis de serem realizadas, mas com a devida atenção para não 

incorrer no pensamento de achar que, ao tomar uma decisão, o processo está findo, 

uma vez que a decisão é atuação, com o uso de ferramentas de gestão e 

comunicação em tempo hábil de atingir a eficácia. 

A primeira camada, reconhecida como o subsolo que suporta a situação 

administrativa, mas não lhe dá forma, abrangeu a Infraestrutura e Atitudes e força 
de trabalho. A segunda é apresentada pela Estrutura administrativa, dimensão 

que dá forma aos elementos, e operacionaliza suas relações, e Influência 
tecnológica externa, que descreve as inferências oriundas do ambiente externo ao 

NTI; e a terceira representa a camada da decisão, dimensão que articula todo o 

sistema para a consecução dos objetivos propostos, através da ação administrativa, 

denominada de Processo de decisão. 

O Quadro 25, a seguir, descreve  o modelo ideal proposto pelos diretores do 

NTI, para uma gestão eficaz. Eis os relatos: 

 

Quadro 25  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre o tipo ideal do NTI 
Diretor Relatos 

A 

“A estrutura ideal a gente imaginou e tentou implementar, que tenha 

um ambiente centralizado que permita definir coletivamente políticas 

implantando efetivamente Governança de TI na UFPE. Que cada 

unidade funcione como um sistema federativo, pode ser interna ou 

externa por causa de Caruaru e Vitória, tenha uma gestão 
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descentralizada, integrada e articulada, mas com certa autonomia, 

seguindo com base em padrões, políticas de uma Governança de TI 

e um planejamento estratégico alinhando com os objetivos. Mas 

descentralizado, cada Centro tenha seus processos, avaliando quais 

processos devem ser centralizados, como aquisição, por exemplo. 

Ter os conselhos consultivos, fóruns de discussão, ter uma 

articulação para que essas unidades tenham no NTI um proponente 

de políticas de TI, um coordenador desse processo do ponto de vista 

operacional. Mas, para ser estratégica, a Universidade tem que ter 

um gestor de informação que tenha força política, que esteja no 

mesmo nível de Pró-Reitorias, defina políticas articuladas, que tenha 

orçamento. Que chegue no topo de planejamento de gestão 

informação, senão o NTI vai continuar sendo um órgão que faz a 

faxina do dia a dia, sendo muito difícil ter um gestor sempre 

solicitando recursos e a Administração não tendo a visão de que é 

um investimento para a UFPE, como um todo.” 

B 

 “O NTI ideal é o NTI em que todos que estejam aqui dentro sejam 

comprometidos com o NTI como agente da UFPE.  Fazer com que o 

NTI seja mais homogêneo e considerado mais comprometido com a 

UFPE. Como grupo de coordenadores do NTI é preciso buscar fazer 

com que um grave problema que nós temos, que é a articulação 

interna entre as pessoas do NTI, seja resolvido. Esse é um primeiro 

momento, porque nós sabemos que trabalhamos com tecnologia, 

que é muito fácil comprar máquinas, contratar serviços, mas lá no 

final se não tivermos gente para gerenciar as máquinas e os 

serviços, vamos nos frustrar. Temos uma ação, um desejo, o NTI 

está comprometido com a UFPE ou melhor com a educação nacional 

e vamos ter aqui uma consciência coletiva de que todos estão 

fazendo com que a eficácia do NTI seja comprovada. Outro ponto de 

desejo é manter esses elementos que estão sendo colocados aqui 

dentro, tipo Cenapade, manter a autoridade certificadora da RNP, 

participar da Rede Comepe, tudo isso aí vindo para cá de alguma 

maneira está servindo para que possa mostrar a importância do NTI 

de forma mais explícita e com isso a gente possa trazer mais 

recursos para o NTI, esse é um outro elemento. Eu estou falando de 

infraestrutura e de serviços também. Fazer com que tudo isso... é um 
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desejo, mas é um desejo que estamos procurando de alguma 

maneira interferir e eu tenho procurado mostrar com mais clareza 

isso. Já ouvi diversas vezes alguém me dizer que o NTI deveria 

participar de Sessões do Conselho Universitário por causa de 

decisões que são tomadas e que pesam sobre nosso fornecimento 

de serviço e que se nós não estivermos preparados, as decisões 

tomadas não serão implementadas para fazer com que de fato o NTI 

participe mais fortemente para representar a Universidade como 

conjunto.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Ramos (1983) descreve o tipo ideal como uma construção proposta, 

conceitualmente, para auxiliar e facilitar o entendimento da realidade na mente do 

observador, sendo usado como um instrumento de compreensão. Essa 

compreensão é definida por Weber ([1921]/2004) como a apreensão interpretativa 

do sentido da ação ou sua conexão de sentido. Como idealizador do conceito, 

Weber explica o tipo ideal como uma ação humana orientada pelo fim, e de maneira 

estritamente racional, não havendo perturbações por erros ou afetos, tal que o tipo 

real concreto é decorrência do tipo-ideal.  

Os fatos delimitados que compõem o tipo real, foram evidenciados nos 

depoimentos dos Entrevistados A e B, dão indícios de corresponderem a  estrutura 

esperada para o tipo ideal. Representam os elementos das camadas para uma 

atuação sistêmica do NTI que agregam às necessidades para a prestação de um 

serviço eficaz, através de ações articuladas que tornam viáveis as questões 

deficientes enfatizadas pelos gestores.  

Assim, é importante fazer as conexões dos depoimentos dos entrevistados 

com as ações referentes às dimensões que inviabilizam a eficácia, de forma a 

retratar até onde cabe a responsabilidade desse fato ao NTI ? Quais os 

impedimentos à eficácia na prestação de seus serviços? 
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Figura 6 – Camadas do Fato Administrativo – Tipo ideal de eficácia na prestação dos serviços do NTI 
para seus usuários institucionais 
Fonte: Pesquisa 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

É importante destacar que quando o assunto é decisão, a discussão está 

centrada no que se espera da organização e que nesse contexto, segundo Ramos 

(1983) e Simon (1965), o gestor passa a ser o agente principal no ambiente. Faz uso 

de sua autonomia e dos recursos e pressupostos para elaborar uma estratégia de 

ação em prol da eficácia. 

Para orientar o gestor nesse processo, Simon (1965) adverte que essa 

decisão não representa um ato perfeito e findo. Uma vez definida como ação, a 

decisão é atuação, fazendo referência a preferências do gestor, o que lhe atribui um 
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UFPE 

NTI 

Sociedade 
Ação 

Administrativa 

 

 

Serviços 
de TI 

Elemento 
Estruturante 

Elementos 
Estruturais 
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conteúdo de valor dentro de um domínio ético. 

O autor destaca que o processo de decisão pode fazer uso de três fases: 1) 

listar as possibilidades de estratégias; 2) identificar as consequências para cada uma 

das estratégias especificadas e 3) avaliar as consequências especificadas. 

Com base nessa proposição, Ramos (1983) sugere a inserção de operações 

que visem a complementar o processo com a caracterização de sistema dinâmico: 1) 

escolher uma opção, que parte do pressuposto de que esta atenderá ao objetivo 

proposto; 2) executar; 3) avaliar; 4) controlar os resultados e reformulação, com base 

nas consequências que não foram previstas na fase 2. 

Sobre isso, Weber ([1921]/2004) explica que não existe certeza na escolha 

uma vez que não há o controle efetivo da interpretação das evidências de forma a 

garantir o resultado, fato que pode gerar ações não pretendidas e necessitar de 

reformulações durante o processo. Segundo esse autor, nenhuma interpretação, 

mesmo que as evidências sejam explícitas quanto ao sentido pretendido, pode 

garantir o resultado esperado. Simon (1965) fecha a questão confirmando a idéia de 

quanto é importante entender que do ponto de vista do modelo de racionalidade 

objetiva é impossível para o indivíduo ter conhecimento de todas as alternativas 

possíveis, assim como as consequências. 

A decisão proposta por Ramos (1983) está associada a ação. O que remete 

esta pesquisa ao desenvolvimento da próxima seção que apresenta as ações 

realizadas ou pretendidas pelos Entrevistados A e B, a fim de atender às demandas 

da UFPE nos assuntos referentes a TI com a prestação de um serviço eficaz, 

confirmando o seu papel de agente responsável pela compreensão dos fatos para, 

com uma estratégia planejada, articular os elementos para a consecução dos 

objetivos propostos. 

 

 

4.3 Análise de como o NTI tem articulado o tipo de racionalidade 
estabelecida na ação administrativa com vistas à eficácia da 
prestação de seus serviços de TI para a UFPE  

 

 

O tema desta seção é analisar a ação administrativa resultante e 

condicionante da inter-relação dos elementos aestruturais (Infraestrutura e 
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Atitudes e força de trabalho), estruturais (Estrutura administrativa e Influência 

tecnológica externa) e estruturante (Processo de decisão) dos fatos 

administrativos identificados nesta pesquisa e de suas relações entre si, 

apresentados na Figura 6, o tipo de racionalidade e ética estabelecida no ambiente 

interno do NTI, com base nos depoimentos dos diretores A e B, no período de 2000 

a 2009, com vistas à eficácia dos serviços prestados pelo órgão à UFPE. 

A ação administrativa dentro do ambiente organizacional, segundo Ramos 

(1983), pode ser equiparada a uma estratégia, e representa um tipo de elaboração 

de decisões. Faz parte da rotina organizacional, entretanto, ter sua máxima atuação 

nas situações críticas, quando ocorrem perturbações que interferem no ambiente. 

Sua definição tem origem em Weber ([1921]/2004), uma vez que é 

modalidade de ação social definida por este autor como ação racional com relação a 

fins. Como toda ação social, levando-se em conta também a omissão e a tolerância, 

tem como orientação o comportamento ou as expectativas de terceiros, seja 

individualmente ou em grupo, fazendo uso dessas expectativas como ferramenta 

para alcançar fins estabelecidos.  

Nesse contexto, Ramos (1983) define a ação administrativa como um tipo de 

ação social caracterizada pela racionalidade funcional, com base no pressuposto de 

que os seus agentes estão, predominantemente, sob a vigência da ética da 

responsabilidade, enquanto a exercem. O autor entende ainda que no ambiente 

organizacional a ação administrativa é a própria eficácia, destacada como a 

combinação de recursos utilizada de forma produtiva para obter resultados 

estabelecidos a um fim específico. 

A abordagem de Ramos (1983) sobre a ação administrativa descreve que o 

tipo de racionalidade estabelecido nas organizações, dita funcional, não é a mesma 

identificada na sociedade em geral, definida por ele como racionalidade substantiva. 

Fato que reforça, na sua concepção, a necessidade de reconhecer as distinções 

sobre essas racionalidades para se ter uma definição clara da ação administrativa 

no ambiente interno do NTI. 

A racionalidade funcional tem como prioridade os fins propostos e 

preestabelecidos, sendo que a qualidade e o conteúdo referentes às ações não são, 

necessariamente, a prioridade. Já a racionalidade substantiva traz em si um atributo 

que reside dentro da mente dos indivíduos, sendo esse tipo de racionalidade um 
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caminho para a emancipação, através do julgamento ético, que na sua concepção é 

conquistada no sentido da autorealização e satisfação pessoal. 

Nessa perspectiva, Chauí (2005) aborda que ao reconhecer o mundo como 

um ambiente de ações e consequências que lhes são cabíveis, surge a discussão 

sobre ética. A partir de  Weber ([1921]/2004), Ramos (1983) faz uma 

correspondência entre racionalidade funcional e ética da responsabilidade e 

racionalidade substantiva e ética da convicção, e enfatiza que embora opostas, é 

possível coexistirem no mesmo espaço, mesmo com relações de tensão, e que a 

absoluta racionalização da ação, é entendida como caso limite.  

Ramos (1983) faz uso das duas modalidades de ética, e destaca que no 

ambiente organizacional existe uma correspondência entre as duas, que envolve 

aspectos  relacionados tanto com o tipo da organização quanto com a natureza do 

trabalho que ao se incorporar aos valores dos indivíduos promove uma relação 

dialética entre a sociedade e o domínio da organização, considerando que nenhum 

indivíduo organiza a sua conduta sob o domínio exclusivo das duas éticas. 

Essa discussão remete ao conflito dos indivíduos para se manterem entre 

seus valores e os valores da organização, colocando-se entre a ética da convicção e 

a ética da responsabilidade, uma vez que no desenvolvimento de suas atividades 

profissionais, todos são submetidos a uma conduta autorealizada, já que seus 

comportamentos estão orientados por valores nos quais se baseiam seus ideais que 

o conduzem à ética da convicção, podendo ocorrer polêmicas devido aos interesses 

da organização.  

Neste aspecto, foram trazidos os fragmentos dos relatos dos Entrevistados A 

e B, através de tabelas, para contextualizar a conexão direta dos fatos 

administrativos delimitados no ambiente interno do NTI e as ações realizadas ou 

pretendidas por esses gestores, estabelecendo o tipo de racionalidade que motivou 

essas ações e qual a ética predominante no momento das ações. 

 

 

4.3.1 Ações de Infraestrutura 

 

 

 O  Quadro 26, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do NTI  sobre as 
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ações realizadas para atender as necessidades do fato administrativo Infraestrutura, 

no que se refere à parte física: 

 
Quadro 26  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações de 
Infraestrutura física 

Diretor Relatos 

A 

 “Uma das estratégias que a gente usou para diminuir a tensão, foi 

uma readaptação moderna da nossa infraestrutura física, isso foi 

importante, aquela imagem de uma coisa mais moderna, um 

ambiente mais agradável. 

B 

 “[...] existe uma busca de demonstração de necessidades quando há 

reuniões com o Reitor, Pró-Reitores, ou só com os Pró-Reitores ou 

só com o Reitor para mostrar que o problema de TI na Universidade 

também é um problema de infraestrutura e de pessoal e que não 

será resolvido se a gente resolver só um deles. Em função disso, eu 

acho que nós estamos observando hoje uma reviravolta no NTI por 

causa da observação da administração com relação a esses fatos, 

então se a gente for observar o NTI está sendo reformado na sua 

estrutura, na sua aparência, se a gente for observar existe, apesar de 

você ter uma defasagem grande de tempo desde a gestão anterior, 

quando foi demonstrada a necessidade, mas existe\um grupo 

gerador a ser instalado, uma casa de força que está sendo 

construída agora...” 

Fonte: Pesquisa 
  

Os motivos dos Entrevistados A e B nas ações que se referem à precariedade 

das instalações físicas evidenciadas em seus depoimentos, demonstram 

perspectivas que convergem no aspecto da reforma do prédio para recuperação da 

estrutura e impermeabilização, e sinaliza uma ação motivada pela racionalidade 

funcional, na qual os dois diretores estavam sob a predominância da ética da 

responsabilidade, uma vez que, segundo Ramos (1989), esse tipo de racionalidade 

faz referência a condutas, eventos ou objeto reconhecidos como sendo um meio de 

se alcançar um determinado objetivo. Tomando como base a responsabilidade 

gerencial de construir os resultados dos serviços com eficácia, demonstraram a 

importância da ação proposta.  

Entretanto, nos aspectos que se referem às ações que tratam da imagem e 
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redistribuição de pessoal, ocorrem divergências. De fato, o Entrevistado A evidencia 

a sua ação em bases da racionalidade substantiva, uma vez que objetiva as 

mudanças usando como pressuposto não apenas as questões que atendiam à 

organização, mas também tinha um foco de diminuir a tensão no grupo de trabalho. 

E embora o relato do Entrevistado B sinalize uma preocupação com a questão de 

pessoal, no que se refere a grupo de trabalho, abordando que não faz sentido 

investir em equipamentos e esquecer as pessoas, há indícios de que o sentido de 

seu discurso contempla a força de trabalho.  

Nesse aspecto, Serva (1993) destaca que a racionalidade substantiva, 

mesmo em ambientes organizacionais onde impera a adversidade, proporciona 

equilíbrio através da relação pró-ativa do indivíduo com o grupo, originada no 

sentido de respeito, liberdade, aceitação natural do compromisso e reconhecimento 

da importância dos valores éticos. Foram sinalizadas nesse sentido, conforme 

descrito no Quadro 26, as diferenças nessas ações, trazendo para a análise 

questões que podem promover reações nas atitudes das pessoas.  

No entanto, é importante ressaltar que os dois entrevistados obtiveram 

resultados positivos na obtenção dos recursos para proceder às reformas. E, de 

forma mais recente, o diretor B apresenta em seu relato a realização de pedidos 

anteriores que dão indícios de continuidade de gestão, uma vez que, como já foi 

mencionado, o diretor B foi vice-diretor na gestão do diretor A. 

Para complementar as ações desse fato administrativo são demonstradas as 

evidências nos relatos dos Entrevistados A e B no que dizem respeito à 

demonstração da necessidade de equipamentos para manter essa infraestrutura em 

funcionamento contínuo, diante da essencialidade dos serviços de TI. Eis os relatos: 

 

Quadro 27  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações de 
Infraestrutura de hardware e software 

Diretor Relatos 

A 

 “A gente tentou e acho que agora está se conseguindo, depois de 

muitos anos, fazer alguma coisa. Tinha o projeto da descentralização 

na gestão dos nossos serviços, a gente tinha um projeto aprovado 

que era colocar bolsista em todos os Centros e Unidades, foi 

aprovado e nunca foi implementado, que são os NATIs20.” 

                                                             
20 NATIs – Núcleos de Apoio a TI – Grupo de trabalho interligado ao NTI distribuídos nos Centros 

Acadêmicos e Reitoria, para dar suporte técnico aos usuários institucionais.  
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 “A gente conseguiu muita coisa através de reuniões com diretores 

de Centros. Por exemplo: para ter um projeto de Redes teve que ter 

uma reunião com Diretores de Centro, mostrando que tinha que ser 

esse o caminho. Era assim que a gente conseguia dar alguma 

prioridade a algumas ações que a gente considerava essencial, 

emergencial... mas a Universidade não dá prioridade em TI. 

“A gente tentava amenizar as necessidades conversando, indo aos 

Centros,  aos Departamentos e em paralelo fazendo projetos. O 

projeto da Rede no Campus, a gente foi ao MEC e na época 

conseguiu uma boa verba para fazer o backbone, fazer a 

redundância do percurso da fibra ótica, que era um problema, e hoje 

temos várias contingências para a Rede. A gente também adquiriu na 

época equipamento de rede sem fio, realizou uma das primeiras 

vídeoconferencias do Brasil. Apoiamos o projeto da área de 

Telemedicina da Universidade.”  

B 

 “Tomamos uma decisão fora do eixo normal que foi a implantação 

do sistema de planejamento, essa decisão foi tomada com base no 

seguinte fato, todo mundo usa o SIG@ menos a Administração 

Central, e a UFPE usa o sistema só para colocar nota, falando como 

professor, mas é um uso marginal do SIG@ muito forte. O sistema 

não tinha nenhum elemento para a Administração Central. Foi 

colocado o SIG@ nessa linha, colocamos como um protótipo e teve 

muitas reclamações e críticas, mas que deu um produto 

extraordinário. O protótipo foi transformado num produto do sistema, 

agora nós temos que criar metas e isso que está nas mãos do Reitor 

e Pró-Reitores e dos principais gerentes de programas da 

Universidade. A gente está entrando numa linha de 

acompanhamento da execução orçamentária, é um ferramenta de 

grande poder e a decisão de construir essa ferramenta foi uma 

decisão local baseada no fato de como colocar a Administração 

Central usando sistema.” 

Fonte: Pesquisa 
 

As evidências sobre as ações que envolvem a infraestrutura de hardware e 

software demonstram, por parte dos dois diretores, iniciativas para a obtenção de 
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resultados. A eficácia dos serviços de TI está intrinsecamente relacionada com 

aquisições de equipamentos que atendam à demanda dos serviços, 

aprioristicamente falando da natureza do serviço. Aqui, não está estabelecido que as 

outras variáveis não sejam essenciais. Entretanto, como órgão gestor do serviço de 

TI para uma instituição do porte da UFPE, a configuração do parque computacional 

do NTI tem uma importância determinante, que descreve uma racionalidade 

funcional por parte de seus gestores.  

Os dois entrevistados descrevem em suas ações nas questões para obtenção 

de recursos, métodos baseados em negociação, sendo motivados pela 

racionalidade funcional e consequentemente submetidos à predominância da ética 

da responsabilidade, mas com nenhum indício no sentido de planejamento. Tal 

sentido concorre para o pensamento de Coltro e Santos (1998) que alertam para o 

fato de que no contexto organizacional o compromisso com a racionalidade funcional 

conduz os agentes a um falso pragmatismo, e esclarecem que a busca sem limites 

por soluções de problemas da própria organização podem mascarar a essência dos 

mesmos.  

Nesse aspecto, parece pertinente destacar que há indícios de superação da 

ação do gestor através de habilidades pessoais na consecução de recursos, porém 

os indícios revelam um distanciamento dos grupos com relação à necessidade de 

exercer essa superação em prol da organização. Outro aspecto a ser destacado diz 

respeito a questão alienante que a organização pode impingir ao gestor e este aos 

seus subordinados, objetivando uma realidade cega, segundo Ramos (1983), de 

reitificação, que o distancia de suas convicções, causando tensão nos grupos. 

É importante ressaltar que essa busca por soluções sugere, ao se observar 

os relatos, uma atitude de superconformidade pelos grupos de trabalho. De modo 

geral, esses grupos descrevem para os diretores um cenário que não reflete a 

verdade. Os diretores acreditam e esperam por colaboração e resultados, no 

entanto, as atividades não são realizadas de forma a atender às necessidades do 

órgão. 

O Quadro 28 aborda de forma sintética a caracterização do primeiro fato 

administrativo que compõe o elemento aestrutural da eficácia dos serviços prestados 

pelo NTI aos usuários institucionais, e descreve as ações relatadas pelos diretores A 

e B e o tipo de racionalidade e ética estabelecidos no ambiente.  
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Quadro 28  – A Racionalidade e a Ética Estabelecidas nas Ações de 
 Infraestrutura 

Fato Administrativo – Infraestrutura 
Característica Ações Racionalidade Ética 

• Reforma de reforço da 
estrutura do prédio e 
impermeabilização da fachada 

Funcional Responsabilidade 

Diretor A 
Substantiva 

Convicção 
• Reestruturação do ambiente 

para uma imagem moderna Diretor B 
Funcional 

Responsabilidade 

Diretor A 
Substantiva 

Convicção 

• Precariedade 
das instalações 
físicas 

• Redistribuição de espaço físico 
para acomodação de pessoal Diretor B 

Funcional 
 
Responsabilidade 

• Equipamentos 
obsoletos 

• Sistema de 
informação 
ultrapassado 

• Vulnerabilidade 
na estrutura da 
Rede 

• Atendimento 
precário ao 
usuário final 

• Aquisição de equipamentos 
com configuração mais 
adequada à demanda de 
serviços 

• Desenvolvimento do SIG@ 
• Expansão do backbone 
• Reestruturação física da Rede 
• Projeto de descentralização de 

atendimento NATI’s. 

 
Funcional 

 
Responsabilidade 

Fonte: Pesquisa 
 

 

 
4.3.2 Ações de Atitudes e Força de Trabalho 

 

 

O  segundo fato administrativo discutido do elemento aestrutural foi Atitudes e 

Força de Trabalho e o Quadro 29, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do 

NTI  sobre as ações realizadas para sua consolidação: 
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Quadro 29  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações de Atitudes e 
Força de Trabalho 

Diretor Relatos 

A 

“Uma ação foi pra quem queria ter formação no mestrado, 

especialização. A gente sempre estimulou para que as pessoas 

fizessem isso, e mais especificamente formações técnicas mais na 

área de Redes. Fizemos convênio com a Emprel, entrando na área 

de treinamento e parcerias com a Fisepe, mas o histórico do NTI é de 

poucos profissionais, equipe pequena e a gente não tinha nem tempo 

pra fazer treinamento.” 

“Existiam pessoas que buscavam só seus interesses, não queriam se 

capacitar, nem participar dos projetos, porque achavam que 

ganhavam pouco e por isso não queriam fazer nada, a não ser 

atrapalhar, criar conflitos no grupo. O grupo era muito pequeno, mas 

mesmo assim existiam esses. Alguns tinham privilégios vindos da 

gestão anterior e queriam mantê-los. Achei melhor que eles saíssem 

do NTI e não me arrependi...” 

“Como exemplo, foi adquirido durante a permanência desse 

profissional de alto nível um equipamento excelente de vanguarda e 

que depois que ele saiu o equipamento simplesmente mofou, porque 

as pessoas não tinham formação suficiente para gerenciar a Rede 

através de um equipamento tão sofisticado para a época, além do 

mais a gente tinha muita demanda tinha muito pouca gente pra 

gerenciar, monitorar, acompanhar, avaliar os serviços e etc.” 

“Veja bem, as ações eram mais para tentar estimular com formação e 

nos projetos, e tentava conseguir algum apoio financeiramente, 

através de cursos de extensão, como complemento e também 

estimular com treinamento e conversa, muita conversa.” 

B 

“[...] eu posso dizer o seguinte, os projetos do NTI contavam 

fortemente com servidores externos que estão quase inexistentes, e 

toda essa parte foi assumida pelos servidores novos. Então os que 

se empenharam mais assumiram mais e puderam substituir quem 

fazia o papel de coordenação. Agora esses novos, tem alguns que 

trouxeram elementos novos pra gente, tecnologias novas, 

preocupações novas, isso aí é um fator muito positivo.” 

“Eu acho que na mudança quando nós estávamos já com a 
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perspectiva da chegada dos novos, um pouco antes já começamos 

com alguma metodologia de gestão de projetos liderado pela equipe 

antiga externa que conseguiu de uma certa maneira ter apoio com os 

novos. O grupo dos novos está levando adiante esse negócio de 

gestão de projetos que vai mostrar quais são os caminhos que nós 

devemos usar para o melhor desempenho do nosso trabalho.” 

“Bom, dificuldade de pessoal... O NTI precisa de muito mais gente do 

que ele tem. Se eu recebo um analista eu não posso ter uma equipe 

de um analista com um desenvolvedor só, até porque a gente não 

tem um planejamento tão bom.” 

 “Aqui dentro a gente está nessa recuperação de equipe, lá fora eu 

preciso ter pessoas pra cada Centro, então o que eu defendo hoje é 

que o NTI tenha nele um grupo de pessoas para serem técnicos de 

laboratório na área de informática pra cuidar da TI nas pontas. Existe 

um comprometimento com os Centros, mas eu estou querendo que 

esse pessoal seja lotado no NTI, porém alocados aos Centros, pra 

gente ter esse controle sobre esse grupo.”  

“O outro fato é de pessoal. Nós temos uma equipe que precisa ter 

apoio, esse fato pessoal tem se mostrado importante, porque a 

Universidade está procurando preencher lacunas, e está se apoiando 

no Plano Nacional para melhoria na carreira do pessoal de TI. Então 

existe uma resposta positiva do ponto de vista da ampliação da 

equipe, existe uma resposta positiva no sentido de dizer: bom, o 

pessoal novo e o antigo, esses grupos vão ter uma remuneração 

melhorada, que não é a ideal, mas melhorada pra que isso gere 

fatores importantes na consideração de cada um, motivações e etc.” 

Fonte: Pesquisa 
 

Os dois entrevistados descrevem em seus relatos ações propostas para a 

questão de grupo de trabalho reduzido. O Entrevistado A de forma mais 

contundente, uma vez que, no período de sua gestão, a UFPE não deflagrou 

nenhum processo de concurso para a contratação de pessoal técnico na área de TI. 

Embora o NTI sinalizasse a necessidade de pessoal qualificado, ao contrário, a 

Instituição, no período, perdeu profissional técnico para o Mercado. Ainda na gestão 

do Entrevistado A, foi apresentado o projeto do SIG@, surgindo daí, a oportunidade 

de contratação, mas por meio de contratos atrelados a projetos.  
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As ações dos dois diretores, na tentativa de compor o quadro funcional do 

NTI, descrevem uma racionalidade funcional baseada no fato de que as demandas 

do serviço, descrito de forma explícita com a contratação de pessoal para o 

desenvolvimento do sistema de informações institucional o SIG@, tinham um 

objetivo claro quanto aos fins, não revelando, à primeira vista, preocupação com os 

meios para resolução do problema, numa perspectiva imediatista. 

Levando-se em consideração o tempo, pode-se observar pelo depoimento do 

Entrevistado B, a chegada de novos servidores, que encerra a necessidade de 

manutenção dos contratados. Nesse aspecto, também é evidenciada uma decisão 

baseada na racionalidade funcional, que descreve uma atenção às questões que 

envolvem recursos e normas, uma vez que são consideradas findas as 

argumentações de contratação quando existe um quadro de servidores, pelo menos 

na teoria, aptos para o desenvolvimento das tarefas. 

Ramos (1983) destaca que o caráter funcionalmente racional da ação 

administrativa contribui de forma determinante para ações de gestores que precisam 

decidir sem necessariamente ter que atender às exigências racionais 

transcendentes, quando no desligamento dos contratados, embora para esses a 

Instituição tenha sido um excelente laboratório para sua vida profissional.  

O número reduzido de servidores segundo relatos extraídos das entrevistas 

não impede que se estabeleçam problemas por questões de motivação, 

compromisso e cooperação dentro grupo de trabalho. Entretanto, as evidências 

apresentam duas abordagem nesses problemas. Na primeira, é descrita a iniciativa 

do gestor sobre a complementação salarial através de ações de extensão, com 

cursos para a comunidade interna e externa da UFPE. A segunda trata da 

aproximação do gestor com o servidor, procurando alternativas para motivá-lo a se 

manter produtivo e eficaz. Nos depoimentos, fica evidenciada essa atitude nos 

relatos do Entrevistado A, muito embora as ações de extensão permaneçam até os 

dias atuais como uma ação do NTI.  

É importante ressaltar que as ações de extensão não são citadas pelo 

Entrevistado B, dando indícios de que a manutenção dessas ações são entendidas 

como ações institucionais pré-existentes. De fato, o motivo que deu origem aos 

cursos no período da gestão A, não representam mais os mesmos dos dias atuais. 

Tal situação é interpretada com uma indicação de duplicidade para uma mesma 
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ação expressa como uma racionalidade substantiva para o Entrevistado A e uma 

ação racional com relação a fins para o Entrevistado B. 

Nesse aspecto, Ramos (1983) adverte para o fato de que é pouco provável 

que o gestor como representante da organização diante de seu grupo de trabalho, 

por uma solicitação, simplesmente, venha a ser uma unidade social na qual seja 

estabelecida uma harmonia perfeita entre o indivíduo e as condições de trabalho, 

descrevendo que isso é uma questão de medida. Essa medida segundo o autor se 

dará através da conciliação entre eficácia e racionalidade substantiva quando esse 

for o objetivo limite procurado pela organização e ação administrativa, dentro de uma 

perspectiva evolutiva histórica social.  

Outro aspecto apresentado envolve capacitação, liberação dos servidores que 

não estão comprometidos e a gestão de projetos. Nos depoimentos dos diretores, 

fica evidenciada uma motivação racionalmente funcional no sentido de que o foco é 

a eficácia dos serviços do NTI. 

Os relatos descrevem um descompasso na capacitação e qualificação de 

servidores que compromete a evolução dos serviços uma vez que desvenda uma 

necessidade de investimento e tempo para o domínio de novas tecnologias que 

atendam às potenciais demandas da Instituição. Essa diferença é potencializada 

pela equipe reduzida, fato que dificulta o afastamento devido às demandas diárias 

da UFPE.  

Barnard (1979) reafirma a importância de não confundir a racionalidade 

estabelecida no cenário organizacional com a da sociedade em geral, discutindo de 

forma sistemática os atributos da ação administrativa. Na sua perspectiva, o 

indivíduo deve ser considerado como um agente externo a qualquer sistema 

organizacional, tendo autonomia para escolher, através de intenções, impulsos do 

momento ou por suas opções externas entendidas por ele como corretas, se fará 

parte ou não desse sistema cooperativo. Nesse aspecto, para o autor, a organização 

se torna resultado da alteração da ação do indivíduo. Esse argumento parece 

explicar as dificuldades dos gestores em obter resultados adequados nas atitudes 

dos grupos novos e antigos dos servidores do NTI. 

Nessa perspectiva Merton (1970) destaca que a hostilidade conduz a quebra 

de consenso através de conflitos que desestabilizam o ambiente organizacional, 

inviabilizando o desempenho do grupo em prol da eficácia. O autor descreve para 
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essa desintegração do grupo, através da quebra do consenso, um estado de 

anomia. A falta de cooperação e o descompromisso de grupos do NTI descritos nos 

relatos dão indícios de um estado de conflito que gera a separação, devido a 

esquema de valores, originada da falta de integração entre a estrutura social e a 

cultural da organização, que faz surgir uma tensão em razão do não cumprimento de 

exigências sociais de comportamento, o que leva ao não cumprimentos das normas 

vigentes. Para Ramos (1983), essa situação só tem solução através de processo de 

decisão. 

É importante destacar nas evidências dos relatos dos dois diretores a 

presença de uma revolução silenciosa do grupo de trabalho diante de conflitos 

tácitos com os gestores, provocada, segundo Ramos (1983), pela estrutura 

autoritária da organização, que levam a distorção, sonegação e até ocultação de 

informações, de forma deliberada, por conta da falta de identificação desses 

indivíduos com a organização. 

Outra situação sugerida pelos relatos dizem respeito à superconformidade, 

descrita por Boulding (1953) como a construção de um falso ambiente, com um 

descontentamento disfarçado, explicando que os servidores, por uma questão de 

conveniência, refletem os desejos dos gestores, expressando uma realidade 

diferente daquela que realmente é. 

Nesse aspecto, o ambiente do NTI converge para esse contexto. Segundo 

Merton (1970), a superconformidade se aplica em organizações burocráticas, 

sugerindo efeitos negativos nas questões de comunicação interna e na 

potencialização da resistência às mudanças por parte dos indivíduos. 

O Quadro 30 aborda a caracterização do segundo fato administrativo que 

compõe o elemento aestrutural da eficácia dos serviços prestados pelo NTI aos 

usuários institucionais, descrevendo as ações relatadas pelos diretores A e B e o 

tipo de racionalidade e a ética estabelecidos nas ações. 

 
Quadro 30 – A Racionalidade e a Ética Estabelecidas nas Ações de Atitudes e 
Força de Trabalho 

Fato Administrativo – Atitudes e força de trabalho 
Característica Ações Racionalidade Ética 

• Equipe reduzida de 
trabalho 

• Contrato de serviço de 
terceirizados para o 
SIG@ 

Funcional Responsabilidade 
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• Solicitação de Concurso 

Diretor A 
Substantiva 

 
Convicção 

• Complementação de 
salários 

• Negociação e otimismo 
Diretor B 
Funcional 

 
Responsabilidade 

• Desmotivação 
individual 

• Descompromisso do 
grupo de trabalho 

• Desarticulação dos 
grupos de trabalho 

• Falta de cooperação 
entre as pessoas 

• Defasagem técnica 
• Desconsideração das 

normas vigentes 
• Resistência às 

mudanças 
• Conflitos de 

interesses 

• Capacitação e 
qualificação 

• Gestão por projetos 
• Liberação de quem não 

estava comprometido 

Funcional  Responsabilidade 

Fonte: Pesquisa  
 

 

4.3.3 Ações de Estrutura Administrativa 
 

 

O  primeiro fato administrativo discutido do elemento estrutural foi Estrutura 

Administrativa e o Quadro 31, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do NTI  

sobre as ações realizadas para sua consolidação: 

 

Quadro 31  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações de Estrutura 
Administrativa 

Diretor Relatos 

A 

 “Pensamos num modelo de estrutura administrativa moderna porque 

o atual vigente era um modelo ultrapassado. A perspectiva era que 

as pessoas vestissem mais a camisa institucional, vissem o NTI 

como um todo, não com a sua divisão... seu setor, isso aí era muito 

forte, essa cultura... como acontece na maioria dos CPDs, cada um 

defende o seu setor, suporte, desenvolvimento, e como a gente tinha 

uma equipe mais precária ainda porque era muito pequena, mais 

uma razão pra que a gente trabalhasse como polo integrado. Então a 

perspectiva era que a gente criasse uma cultura institucional, apesar 

da falta de estímulos financeiros maiores que a gente não tinha 
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mesmo. Esse era o objetivo. E eu esperava que um dia o NTI 

crescesse e tivesse esse modelo implementado pra ser uma 

Instituição bem alinhada com os objetivos da organização.” 

 “[...] A Implantação do helpdesk como primeira experiência, 

trabalhou com a infraestrura, mudando a estrutura organizacional 

para criar uma motivação de forma coletiva, passando a trabalhar 

baseado em projetos que era um modelo de gestão de vanguarda, só 

que pelas reações culturais, pela dificuldade de ter um plano de 

cargos adequado porque o pessoal ganhava muito pouco em relação 

ao Mercado na época, hoje está mais equilibrado, na época a 

diferença era estúpida., Então você motiva a trabalhar com o modelo 

moderno, as pessoas motivadas, participando, não foi atividade muito 

fácil, os projetos seriam uma forma da gente integrar mais a equipe e 

acabar com aquela idéia de setor de rede, setor de suporte, mas na 

prática as pessoas não conseguiam superar o modelo anterior, a 

gente forçava por causa do SIG@, mas na prática fica difícil a gente 

implementar esse modelo.”  

B 

 “E tem o grupo novo que entra e vê algumas decisões tomadas e 

que vai ter reflexo forte sobre eles e que digamos não está querendo 

responder positivamente e aí vai se apoiar na falta do CTA para dizer 

que o Diretor está tomando decisão que não poderia tomar. É o caso 

claro das Portarias de Responsabilidades, questão da frequência, 

que é aquele grupo que diz que se não tem o CTA, então eu não 

tenho responsável e eu vou pra Reitoria e ouço que eu deveria ter 

constituído o CTA, mas uma vez que não foi o CTA constituído, a 

minha responsabilidade é de criar responsabilidades, então eu vejo 

que estou fazendo certo. Não fiz certo em não criar o CTA, mas fiz 

certo ao designar as Portarias de Responsabilidades para quem vai 

coordenar o trabalho.”  

“Agora a tarefa é criar o CTA e a Comissão de Usuários porque vão 

ser dois elementos fortes aqui dentro, eu acredito que essa criação 

vá dar um respaldo ao conjunto de decisões que são tomadas hoje. 

Enquanto isso não acontece, o que é que tem que ser feito? Tem que 

ter uma discussão no nível interno de pessoas comprometidas e 

depois levar isso para a Administração Central junto com os Pró- 

Reitores e junto com o Reitor. Se é preciso que o NTI decida o que 
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vai ser feito no SIG@, então internamente vamos capturar essas 

demandas e entender quais são as prioridades, depois apresenta pra 

Administração e Reitoria e tenta chegar a uma definição do que deve 

ser feito.” 

Fonte: Pesquisa 
 

O depoimento dos dois diretores evidencia uma convergência nas ações para 

a obtenção de resultados com base na eficácia dos serviços prestados ao NTI. A 

estrutura organizacional do NTI é constituída de: CTA, Diretoria e Comissão de 

Usuário. As mudanças propostas foram constituídas na Diretoria, estabelecendo 

menos níveis de decisão, através de uma  proposta de flexibilização 

organizacional21. A aproximação dos níveis de decisão sugere uma motivação 

racional substantiva, por parte dos dois diretores, uma vez que ao definir a proposta 

de mudança havia uma intenção de fortalecer grupos através de atividades inter-

relacionadas entre pessoas de coordenações diferentes, dispostas em funções nos 

projetos em desenvolvimento. 

Nesse aspecto, Ramos (1983) argumenta que no cenário organizacional, a 

tolerância para ações, reconhecidamente como atos de liberdade, são limitadas, 

chegando à conclusão de que a ética estabelecida na organização é a ética da 

responsabilidade. Entretanto, a ética da convicção sempre imprime alguma 

influência. Tal argumentação descreve conceitualmente uma situação 

organizacional, em que a ética da convicção influenciou e teve o predomínio diante 

da ética da responsabilidade estabelecida na racionalidade funcional como tipo 

específico das ações administrativas. 

A gestão de projetos foi implantada pelo diretor A e tem sido mantida pelo 

diretor B, porém em seus relatos é demonstrado que só funcionou com a equipe do 

SIG@. Inicialmente com os contratados e nos dias atuais com os servidores novos, 
                                                             
21 Flexibilização organizacional: paradigma em gestão da produção que preconiza a diferenciação 

integrada da organização da produção e do trabalho sob a trajetória de inovação tecnológica em 
direção à democratização das relações sociais nos sistemas-empresas (TENÓRIO, 2000, p. 15). O 
próprio autor esclarece o sentido empregado nesta pesquisa: Flexibilização organizacional e mais 
especificamente flexibilização no processo de tomada de decisão, sob a perspectiva de que a 
atitude gerencial seja capaz de aceitar e envolver os trabalhadores no processo de decisão do 
sistema-empresa, promovendo diminuição das diferenças hierárquicas, autonomia dos indivíduos, 
envolvimento maior dos grupos e participação ativa na decisão. (TENÓRIO, 2000, p. 192) 
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sendo este, um dos motivos dos questionamentos de autoridade e de atribuições. A 

motivação da implantação da gestão de projetos teve uma racionalidade substantiva, 

sugerida nos relatos por um compartilhamento no desenvolvimento dos projetos 

junto com o grupo e com seus usuários. 

A chegada dos novos servidores, segundo o Entrevistado B, tem gerado um 

conflito de interesses no que diz respeito à autoridade. Tal questionamento envolve 

até as ações do diretor em exercício por não estar constituído o CTA e pela 

designação de Portarias de Responsabilidade22 para servidores novos. Além do que 

os relatos ainda fazem referência aos servidores antigos, que não se adaptaram ao 

modelo de gestão de projetos, inviabilizando ações devido à resistência às 

mudanças. A mudança de estrutura organizacional, de fato, ocorreu teoricamente, 

prevendo atingir todo o NTI, fato que, entretanto, segundo os relatos dos diretores A 

e, principalmente, B, não teve evolução. 

O Quadro 32 aborda de forma sintética a caracterização  do primeiro fato 

administrativo que compõe o elemento estrutural da eficácia dos serviços prestados 

pelo NTI aos usuários institucionais, e descreve as ações relatadas pelos diretores A 

e B e o tipo de racionalidade e a ética estabelecidas nas ações. 

 

 

Quadro 32 – A Racionalidade e a Ética Estabelecidas nas Ações de Estrutura 
Administrativa 

Fato Administrativo – Estrutura administrativa 
Característica Ações Racionalidade Ética 

Diretor A 
 
Substantiva  

 
Convicção 

• Verticalidade 
hierárquica 

• Mudança da estrutura 
organizacional Diretor B 

 
Funcional 

 
Responsabilidade 

• Questionamento 
de autoridade 

• Questionamento 
de atribuições 

• Designação de 
coordenações por 
Portarias de 
Responsabilidade 

Funcional Responsabilidade 

• Duplicidade de •  Gestão de projetos  
Diretor A   

                                                             
22  Documento em que o Diretor do Órgão  delega oficialmente autoridade a um componente do grupo para 
coordenar atividades de um projeto. (UFPE/NTI/CA, 2009) 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Substantiva Convicção 

modelo de gestão •  Gestão de projetos  Diretor B 
Funcional 

 
Responsabilidade 

Fonte: Pesquisa 
 

 

Na caracterização das ações acima especificadas, buscou-se extrair das 

entrevistas,  evidências que justificassem essa caracterização, contextualizando a 

indicação do tipo de racionalidade e a ética estabelecida nas ações do fato 

administrativo Estrutura administrativa. 

 

 

4.3.4 Ações de Influência Tecnológica Externa 
 

 

O segundo fato administrativo discutido do elemento estrutural foi Influência 

Tecnológica Externa e o Quadro 33, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do 

NTI  sobre as ações realizadas para sua consolidação: 

 

 

Quadro 33  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações de Influência 
tecnológica Externa 

Diretor Relatos 

A 

“A influência do CIn veio com as idéias inovadoras. Quando se 

pensou em adquirir o equipamento de videoconferência, a gente 

estava pensando em equipamentos de primeiro mundo. Quando a 

gente gerou aquele espaço Tecnostudio etc., a gente pensava em 

primeiro mundo.” 

“A praça de informação é projeto de primeiro mundo, apesar de ser 

um projeto, tipicamente de inclusão, conceitualmente social, era de 

primeiro mundo. Na Itália, tinha na época um projeto chamado piazza 

de telemarking, era um projeto parecidíssimo com o nosso, tinha uma 

características a mais, mas muitas das coisas eram inclusão digital 

social.”  
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B 

 “Nós temos duas ações importantes aí, no sentido de alinhamento 

com o cenário mundial, que é entender o nosso processo de gestão e 

o nosso processo tecnológico como um processo atual, e para falar 

de um processo atual tenho que me alinhar com o que está sendo 

feito no processo de metodologia, tecnologia e etc., no mundo, 

porque hoje a gente não pode falar de informática sem falar no 

mundo. Então não é só me preocupar com a tecnologia que vou 

utilizar na Rede, eu acredito que temos que ter esse alinhamento que 

tem que ser acompanhado com melhoria das equipes, documentos 

como de governança que são falar de boas práticas e documentos 

como plano de vetor de TI, eles têm que ser criados no futuro.” 

Fonte: Pesquisa 
 

 

Esse fato administrativo foi delimitado com base em ações motivadas, 

segundo as evidências, a trazer desenvolvimento e visibilidade para o NTI. O 

Entrevistado A descreve sua relação com o CIn como uma forma de referência para 

ações empreendedoras e inovadoras. A criação do Espaço Tecnostudio teve o 

propósito de desenvolver seus técnicos nas plataformas tecnológicas disponíveis do 

Mercado, como diferencial profissional e pessoal para o grupo, com o objetivo de 

trazer para a UFPE ferramentas e aplicações contemporâneas. A aquisição de 

equipamentos para a realização do primeiro evento de videoconferência da UFPE 

colocaria o NTI em um patamar de modernidade considerado pelo Entrevistados A 

como de primeiro mundo. Essa aproximação se revelou uma motivação racional 

substantiva, uma vez que os valores desse diretor se baseavam no retrospecto de 

sua história no Centro de Informática. 

O diretor A em suas iniciativas converge, nesse aspecto, para as 

argumentações de Ramos (1983) sobre o entendimento de que o ambiente 

organizacional não preenche todo o espaço existencial do indivíduo, fazendo-se 

necessária a distinção dos espaços nos quais o indivíduo está inserido. A adaptação 

do agente da ação administrativa ao espaço existencial destinado à organização vai 

exigir um esforço de autorracionalização de conduta, uma vez que nesse espaço 

prevalece a ética da responsabilidade, restando o espaço existencial do indivíduo, 

onde é possível expressar com liberdade a sua personalidade, a predominância da 

ética da convicção. A motivação está associada à construção de um ambiente 
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organizacional produtivo, porém agradável para o grupo, fato que concorre para uma 

racionalidade substantiva. 

Sobre o mesmo aspecto, o Entrevistado B, em seu relato sobre o CIn, 

descrito, na delimitação desse fato administrativo, declara que a sua relação com 

este Centro poderia ser mais próxima, entretanto não relatou se houve iniciativa de 

sua parte em realizar essa aproximação. 

No que diz respeito aos órgãos de controle, a apresentação desse item diz 

respeito ao relato do Entrevistado B na delimitação do fato administrativo dos 

impedimentos externos enfrentados pelo NTI nas questões de aquisição e serviços, 

devido à natureza do serviço. A motivação dessa discussão tem um viés racional 

funcional na medida em que levanta questões sobre a alienação, abordando, no 

entendimento de Ramos (1983), a disposição para a elaboração de qualificações 

para a ação administrativa, que se traduz em habilidades para fazer a conciliação 

dinâmica às pressões políticas multilaterais no interior do ambiente organizacional 

através de padrões satisfatórios de produção.  

O Entrevistado A evidencia em seu relato a importação de modelo, 

descrevendo sua atitude como uma busca por exemplos do primeiro mundo. A 

Praça da Informação representa uma iniciativa voltada inicialmente para atender às 

necessidades de uso da Internet dentro do Campus Recife. Com sua implantação, 

foi estabelecida uma ação extensionista, atraindo para o NTI não só os alunos e 

servidores da UFPE, mas também toda a comunidade residente ao redor do 

Campus. Sua ação trouxe uma visibilidade positiva, no âmbito social, e dá indícios 

de intenção na ampliação de sistemas sociais dento do ambiente da UFPE, trazendo 

para o NTI a responsabilidade de atender a uma demanda social de desmistificação 

da Internet para a sociedade.  

Nesse aspecto de importação, parece pertinente destacar a iniciativa do 

Entrevistado A da mudança da estrutura administrativa, tentando implementar a 

flexibilização organizacional como um modelo que pudesse aproximar o quadro 

hierárquico do órgão. Embora, afirme, em seus relatos anteriores a dificuldade de 

adaptação dos servidores ao modelo, demonstrou em sua ação uma racionalidade 

substantiva.  

O Entrevistado B também evidencia a importância dos modelos como 

alinhamento com o mundo externo à UFPE, afirmando que esse alinhamento pode 
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implicar na eficácia através de ações com relação ao grupo de trabalho e às 

tecnologias e ressalta a preocupação com o descompasso tecnológico que pode 

existir, quando a intenção é oferecer tecnologias de primeiro mundo para o NTI e 

consequentemente para a Instituição como um todo. Sua ação denota uma 

racionalidade funcional. 

Na concepção de Ramos (1983), o funcionamento da organização de forma 

satisfatória sofre influência de sua relação com o ambiente externo, levando-se em 

conta a forma como utiliza as informações, usando para tanto os recursos 

organizacionais para emitir instruções e ordens corretas, que conduzem os agentes 

ao cumprimento de seus propósitos alinhados com os objetivos da organização nas 

ações administrativas.  

O Quadro 34 aborda de forma resumida a caracterização do segundo fato 

administrativo que compõe o elemento estrutural da eficácia dos serviços prestados 

pelo NTI aos usuários institucionais, e descreve as ações relatadas pelos diretores A 

e B e o tipo de racionalidade e a ética estabelecidas nas ações. 

 
 
 
 
Quadro 34 – A Racionalidade e a Ética Estabelecidas nas Ações de Influência 
Tecnológica Externa 

Fato Administrativo – Influência tecnológica externa 
Característica Ações Racionalidade Ética 

Diretor A 
 
Substantiva 
 

 
Convicção 

 
 

• Relação com o CIn • Referência tecnológicas 
para desenvolvimento 

Diretor B 
Funcional 

 
Responsabilidade 

• Impedimentos 
institucionais de 
regulação 

• Órgãos de controle 
orçamentário interno e 
externo da UFPE 

Funcional  Responsabilidade 

Diretor A 
 
Substantiva 
  

 
Convicção 

• Importação de 
modelos 

• Descompasso 
tecnológico 

 

• Seleção de projetos sociais 
e estratégias para o 
desenvolvimento 
tecnológico Diretor B 

Funcional 
 
Responsabilidade 

Fonte: Pesquisa 
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4.3.5 Ações de Processo de Decisão 

 

 

O fato administrativo discutido do elemento estruturante foi Processo de 

Decisão e o Quadro 35, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do NTI  sobre as 

ações realizadas para sua consolidação: 

 

Quadro 35  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações de Processo de 
Decisão 

Diretor Relatos 

A 

“Facilitado pela aproximação pessoal com a Proplan e Gabinete do 

Reitor a gente estava permanentemente participando de comissões e 

também do primeiro Planejamento Estratégico da UFPE, onde o NTI 

teve um papel no projeto piloto. Não foi implementado como a gente 

imaginava, mas o NTI  tinha acento direto. Isso aí fez com que 

tivesse intuitivamente uma força política na Administração Central.” 

 “A gente fez uma reunião com a Reitoria e eles tiveram que aderir ao 

projeto do SIG@, graças a essa reunião que envolveu Diretores, 

Chefes de Departamento, etc. Fora isso era indo pessoalmente 

conversar, tinha uma bronca maior, a gente ia lá  e procurava ter uma 

ação direcionada nas reuniões.” 

B 

“A Universidade tem pecado também porque não tem enfrentado os 

problemas políticos de TI. Nós não fizemos nenhuma revisão em 

cima das estruturas que são necessárias pra manter a Universidade 

hoje. Então a TI está mudando frontalmente as necessidades da 

UFPE, tanto porque agora eu tenho um microcomputador, porque 

tenho uma boa Rede, um bom sistema de informação, um bom 

sistema de e-mails e etc. isso está mudando nosso ambiente e a 

gente não está fazendo nenhuma revisão nesse ambiente, ele está 

exatamente igual como quando não tinha nada disso. As pessoas se 

comunicavam só por telefone, não colocavam as notas on-line, não 

tomavam decisões baseadas em observações e informações. 

“Nós tentamos, mas é muito difícil uma distribuição da nossa 

capacidade de atendimento no que diz respeito a parte de máquinas. 

Mas as máquinas estão fora do nosso controle. Eu acho que uma 

perspectiva boa pra gente seria se nós passássemos a ter um maior 
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domínio sobre os clientes. Com a Rede a gente chega no cliente, 

basicamente, e a parte dos serviços de e-mail, acesso a Capes, 

biblioteca e etc. tudo isso a gente está dentro de um ambiente 

corporativo fechado e tem um domínio forte sobre ele. Agora, quando 

chega na máquina do servidor, do cliente da gente, aluno, técnico ou 

professor, aí essa máquina está fora do nosso domínio.” 

“Nós tentamos participar um pouco das definições políticas de 

distribuição de máquinas, mas ainda temos uma presença modesta, 

o importante seria que a gente conseguisse ampliar essa influência 

política nas decisões sobre as máquinas que vão para os clientes, 

então normalmente a gente tem participado hoje do final do 

processo. E a gente tem que participar do início do processo.”  

 “Eu acho que as ações da gente quando se tornarem mais efetivas 

elas vão fazer com que o NTI se mostre mais presente no Campus 

Recife. Agora tem os casos pontuais, Caruaru e Vitória, e um 

conjunto de pontos desse aí são os projetos de infraestrutura. Como 

nós estamos conseguindo colocar dentro desses lugares pontos para 

acesso a Rede, sejam pontos cadeados ou sem fio, esse é o grande 

desafio agora, a gente tem já adquiridos elementos para poder fazer 

essa ampliação dos serviços de Redes e fazer com que possa 

chegar e mostrar que o NTI esta oferecendo serviços de rede sem 

fio, ampliação de serviços de Redes, atendimento a problemas com 

agilidade.”  

“O sistema de informação atendendo a mais funcionalidades, 

descobrindo mais espaços no ponto de vista acadêmico, no ponto de 

vista administrativo, o Webmail23 se transformando numa ferramenta 

que passa a ser institucional, que as pessoas queiram usar o 

ufpe.br24. A página tendo uma hospedagem que dê para todos a 

tranquilidade de que ela vai funcionar plenamente. Eu acho que esse 

conjunto de elementos deve favorecer externamente o NTI a ter um 

desempenho bem melhor do ponto de vista de quem está olhando o 

NTI.” 

Fonte: Pesquisa 
 
                                                             
23  Webmail: Servidor de e-mail. (FONSECA, 2003) 
24  Ufpe.br – domínio da UFPE – Nome à direita do símbolo @ em um endereço eletrônico, ou 

designação do endereço eletrônico de uma determinada máquina, empresa, instituição ou país. 
(FONSECA, 2003) 
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Os relatos dos Entrevistados A e B sobre o processo de decisão evidenciam 

que as dificuldades enfrentadas por parte do diretor A no período de sua gestão, não 

diferem muito dos enfrentados pelo diretor B, nos dias atuais. Tais relatos 

demonstram que os dois diretores se ressentem da pouca participação nos 

processos decisórios da UFPE. Decisões estas que interferem na distribuição de 

recursos e estratégias para o desenvolvimento das atividades com vistas aos 

objetivos do órgão.  

Mostram as investidas do NTI em defesa da definição de projetos que possam 

garantir uma prestação de serviços eficaz. São ações voltadas para os fins, 

contextualizando uma racionalidade funcional. 

As técnicas de abordagem da UFPE utilizadas pelos diretores A e B, segundo 

seus relatos, são intuitivas, e denotam limitação nas questões de ferramentas de 

gestão. Em seus depoimentos, na delimitação do fato administrativo, os dois 

afirmam a necessidade de uma ação, por parte da UFPE, de profissionalização da 

gestão, que desenvolva a capacidade de decisão através de planejamento 

estratégico e no tocante à TI, o desenvolvimento de políticas de uso da TI, nos dias 

atuais denominada de Governança de TI pelos dois diretores. No entanto, essa 

ausência de políticas não descreve um ambiente voltado para uma racionalidade 

substantiva, uma vez que as ações corretivas são frequentes e sem planejamento, e 

conduzem a decisões pontuais, funcionalmente racionais, que geram tensão entre o 

interesse do indivíduo e da organização. 

Para Ramos (1983), a ética da responsabilidade se revela um hábito para 

quem exerce uma função de decisão estratégica na organização, sendo assim 

elevada a um plano de sistematicidade que conduz a uma incorporação na conduta, 

representada pelo ajustamento do indivíduo às suas tarefas. Assim, mesmo criando 

um vínculo à ética da responsabilidade, o indivíduo, dentro do contexto social, 

termina por adotar o cumprimento de sua ética da convicção, levando a uma tensão 

entre a racionalidade funcional, inerente às organizações, e a racionalidade 

substantiva pertinentes aos seres humanos. 

O reconhecimento desse fato descreve uma adoção à ética da 

responsabilidade na organização, que, segundo Ramos (1983), dentro dos diversos 

níveis de autoridade e em todos os aspectos, explícitos ou tácitos, se traduz como 

um comprometimento com a organização, dominando os seus impulsos, 
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preferências, crenças e ideologias e tomando parte numa racionalidade funcional na 

ação administrativa. 

Em seus relatos os dois diretores descrevem que mesmo quando atuam no 

processo de decisão da UFPE, essa atuação é discreta. Esses relatos demonstram 

indícios não só de autoalienação, como também privação de poder, descritos por 

Ramos (1983) como uma situação na qual a organização conduz seus processos, 

restringindo ou anulando a tolerância às suas convicções e preferências e ao se 

sentirem excluídos, concretamente, não podem determinar o curso dos 

acontecimentos no processo de decisão. 

O  Quadro 36, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do NTI  sobre as 

ações realizadas para consolidação do tempo tanto no sentido cronológico como no 

social, como um dos pressupostos da decisão: 

 
Quadro 36  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações referentes ao 
tempo (cronológico e social) 

Diretor Relatos 

A 

 “Mas o grande esforço e a grande concentração de tempo era 

gerenciando o apaga incêndio para atender a uma mudança de 

estrutura centralizada para descentralizada, onde os professores por 

questões culturais não tinham antivírus, achavam que todos os 

problemas de hardware e software deveriam ser resolvidos pelo NTI.” 

B 

 “A matrícula foi extraordinária, a gente conseguiu dez mil matrículas 

em um único dia, nunca tínhamos alcançado esse patamar, dentro de 

um tempo ou intervalo de tempo estipulado, o que você chama de 

tempo cronológico. Esse é um fato, considerando que a matrícula on-

line da Universidade em torno de vinte mil, a gente conseguiu fazer 

em dois dias, e isso foi uma conquista construída com o tempo. 

Agora e como você sabe a Internet não tem uma distribuição 

homogênea então tem momentos que tem um número enorme de 

matrículas e tem um momento em que eu tenho um número reduzido 

de matrículas.”  

Fonte: Pesquisa 
 

Os dois entrevistados relatam que nas questões de tempo, seja cronológico 

ou social, suas motivações são funcionalmente racionais. As ações descritas 

evidenciam a busca pela solução dos problemas. Os meios utilizados são as 
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técnicas que podem levar à consecução desses objetivos. O foco está no resultado. 

O Entrevistado A descreve um tempo de construção para as mudanças da UFPE, no 

comportamento dos usuários. A sua perspectiva é evidenciada na ética da 

responsabilidade predominante em suas ações e nas ações dos usuários. O 

Entrevistado B também descreve ações num tempo de construção de soluções para 

os problemas da UFPE na área de TI, abordando também o tempo como ferramenta 

de medição de resultados. 

O  Quadro 37, a seguir, apresenta os relatos dos diretores do NTI  sobre as 

ações realizadas para  consolidação da comunicação, como um dos pressupostos 

da decisão: 

  

Quadro 37  –  Depoimentos dos Diretores A e B sobre as ações referentes a 
comunicação 

Diretor Relatos 

A 

 “Lançamos um jornal, tentou-se através desse jornal fazer 

comunicação, mas que não atingia a UFPE. O problema é o 

seguinte: era uma coisa muito isolada porque a UFPE não tem foco 

de política de comunicação, nós brigávamos muito. A gente tentou 

criar uma solução de comunicação que era botar a TV universitária 

pela web, era uma forma de comunicação, mas não teve apoio. A 

gente tentou criar comunidades virtuais, o Communis, que não teve 

nenhum apoio político. A gente pensava que seria um portal da 

Universidade, um grande ambiente de comunicação, mas isso era 

política e precisava de recursos, integração da TV Universitária, tudo 

que tem relação com comunicação, biblioteca comunicação, acredito 

que é uma das coisas essenciais na Instituição.” 

 “A comunicação como uma ferramenta de gestão era na base das 

reuniões. Estávamos sempre conversando, porque eu sou um grande 

otimista e conversar com grupo funcionava para o trabalho.”  

B 

 “Muito poucas ações de comunicação, a gente usa a página e 

algumas vezes algumas notícias da Ascom. Internamente, a gente 

está muito fraco ainda, interna e externamente, de fato está havendo 

talvez o que nós conversamos antes, a situação mudou, a gente não 

tem conseguido ter uma sistemática de comunicação interna, nem 

externa, pra escutar o que a gente ta está fazendo, continuo com 

essa dívida.” 
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 “Se eu fosse considerar o momento em que eu tenho um número 

enorme de matrículas possivelmente eu teria conseguido fazer a 

matrícula em um único dia, mas a Internet não funciona assim, o que 

na teoria a gente poderia imaginar é bem diferente, mas não fez uso 

disso, não comunicou esse fato para a Universidade. Espero que a 

partir de um determinado momento nós passemos a usar melhor os 

nossos eventos e consigamos melhorar a nossa relação com alguns 

que estão lá fora. Bom, com relação à Reitoria eu acho que o NTI é 

muito bem visto, eu acredito que a Reitoria compreenda alguns 

problemas do NTI como sendo seus problemas.” 

“Ano passado a gente não fez nenhuma das apresentações que a 

gente fazia aqui, chamar os meninos do Colégio de Aplicação pra 

mostrar que tinha alguma preocupação não só com o trabalho. Os 

churrascos que a gente fazia também sumiram por diversas razões. 

Então, neste momento, a gente começa a se encontrar mais 

pessoalmente, isso traz benefícios e as comunicações são para que 

as pessoas saibam quais são os nossos projetos. O único fato de 

comunicação da Diretoria do NTI com o NTI para um grupo mais 

prolongado foi a capacitação que a gente realizou, falando o que se 

pensava. Agora, é certo que deveria ter uma sistemática: “olhe, todo 

mês a gente vai ter isso, um evento”. Eu tentei e estou tentando fazer 

com que o SIG@ faça isso entre eles, participe e tenha uma 

sistemática de falar do seu projeto uma vez no mês, mas a gente tem 

que falar do NTI.” 

Fonte: Pesquisa 
 

A comunicação, como pressuposto da decisão, assim como o tempo e a 

eficácia, são evidenciados nos relatos dos entrevistados como limitados e 

deficientes. Mais uma vez os entrevistados revelam em suas ações iniciativas 

intuitivas e com vistas basicamente à consecução dos resultados. 

Mannheim (1962) afirma que o desenvolvimento da racionalidade funcional 

tem se firmado na tecnologia e que esse fato acarreta um efeito paralisante da 

capacidade não apenas de apreciação, mas principalmente de conhecimento do 

indivíduo, no que tange à racionalidade substantiva.  

O Entrevistado A evidencia em seu relato técnicas utilizadas em sua relação 

de trabalho, potencializando sua necessidade declarada por aprendizagem de 
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técnicas de comunicação e ferramentas de gestão. O Entrevistado B assume sua 

deficiência na falta de comunicação. Os dois diretores são explícitos em evidenciar 

motivações funcionalmente racionais, buscando puramente o resultado proposto. 

O Quadro 38 aborda de forma resumida o fato administrativo que compõe o 

elemento estruturante da eficácia dos serviços prestados pelo NTI aos usuários 

institucionais, e descreve, as ações relatadas pelos diretores A e B e o tipo de 

racionalidade e a ética estabelecidas nas ações. 

 
Quadro 38 – A Racionalidade e a Ética Estabelecidas nas Ações de Processo 
de Decisão 

Fato Administrativo – Processo de decisão 
Característica Ações Racionalidade Ética 

• Ausência de 
prioridade nas 
questões de TI 

• Ausência de 
governança de TI 

• Privação de poder 
• Limitação 

gerencial 

• Apresentação de projetos 
à Administração Central 

Funcional Responsabilidade 

• Uso de gestão de projetos 
para bom uso do tempo 

Funcional Responsabilidade 
• Mau uso do tempo 
• Tempo para novas 

tecnologias 
• Evolução no tempo social 

que transformam o uso da 
TI 

Funcional Responsabilidade 

• Comunicação 
deficiente 

• Ferramentas de 
comunicação apenas para 
divulgação 

Funcional Responsabilidade 

Fonte: Pesquisa 
 

A eficácia dos serviços prestados pelo NTI aos seus usuários é o fato 

administrativo cujos elementos aestruturais, estruturais e estruturantes se inter-

relacionam condicionando ou sendo resultantes da ação administrativa desses 

diretores. 

Para Ramos (1983), o estabelecimento da racionalidade funcional tem gerado 

preocupações devido a perigos originados da massificação e automatização das 

ações das pessoas. Seu questionamento diz respeito às condições para que o 

conhecimento se torne uma alternativa para a liberdade, uma vez que o mundo está 
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cada vez mais dominado pela tecnologia. 

Segundo Tenório (2000), a racionalidade funcional característica da ação 

administrativa é manipuladora, uma vez que está associada a dominação 

tecnológica. A emancipação das ações só ocorrerá mediante rompimento das 

amarras da racionalidade funcional, usada a serviço da dominação pela classe 

dominante, sendo considerada uma traição à essência da razão. A racionalidade 

funcional e por consequência a ação administrativa estão, portanto, associadas aos 

sujeitos responsáveis pela decisão, seja na sociedade ou no ambiente 

organizacional. Tal pensamento remete a Ramos (1983), que considera, como um 

agravante desse fato, o seguinte: no desenvolvimento do processo de decisão, os 

estudiosos não levam em consideração a tensão existente entre as duas 

racionalidades, tendo o entendimento de que através da abordagem do processo de 

decisão numa perspectiva técnica e pragmática, reconhecem a racionalidade 

funcional como o padrão fundamental dos indivíduos. 

Do ponto de vista gerencial, os relatos evidenciam que os dois diretores 

buscavam atender aos objetivos da Instituição, apesar de o diretor A afirmar que 

usava de suas habilidades de negociar e conversar com os servidores, mas que o 

objetivo da UFPE era prioritário. O serviço tinha que ser realizado. Essa constatação 

descreve o domínio da racionalidade funcional e como conseqüência a 

predominância da ética da responsabilidade. Observando cada um dos elementos 

analisados, entende-se a predominância da ética da responsabilidade. A 

manipulação descrita por Tenório (2000) é evidenciada como um componente 

discreto e disfarçado, num ambiente que tem em seu grupo de trabalho atitudes de 

pouca cooperação, uma infraestrutura que parece apta ao serviço e uma estrutura 

administrativa que traz conflito para o ambiente, aspectos que trazem 

comprometimento para a decisão, principalmente quando esses gestores entendem 

que sua formação tem limitações e de forma decisiva os impasses institucionais 

prejudicam suas gestões. 

Nesse aspecto, o ambiente do NTI, segundo os relatos dos diretores, não 

favorece a eficácia definida por Ramos (1983), se se observar que seus servidores, 

ao reagirem de alguma forma às regras, estão num estado de desregramento 

próprio de um estado anômico que desestabiliza o sistema, uma vez que não 

responde positivamente aos objetivos. Por outro lado, a atitude desses servidores 
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precisa ser analisada, no sentido de que pode estar surgindo uma consciência crítica 

em relação às questões do NTI que, por não ficarem claras no sentido gerencial, 

esbarram no posicionamento do grupo e na eficácia dos serviços, revelando falha na 

comunicação, tanto no sentido horizontal, diante das diferenças entre os grupos, 

quanto de ordem vertical, na falta de entendimento entre chefia e grupo de trabalho. 

O processo organizacional que envolve a transmissão de informações é 

contínuo e cabe aos gestores do NTI avaliar a eficácia. Segundo Ramos (1983), isso 

é feito mediante ajuste e correção do processo com a adoção de novas informações 

e estratégias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Como o NTI tem articulado sua Infraestrutura e Atitudes e força de 

trabalho (elementos aestruturais), Estrutura administrativa e Influência 
tecnológica externa (elementos estruturais) e seu Processo de decisão (elemento 

estruturante), bem como a racionalidade funcional e ética da responsabilidade, 

entendidas como predominantes nas ações administrativas de seu ambiente interno, 

com vistas a obter eficácia na prestação dos serviços de TI à UFPE ?  

A resposta para esse questionamento, com base na perspectiva de Guerreiro 

Ramos e nas respostas dos diretores, é que, de forma concreta, o conjunto de 

conhecimentos, informações, recursos, atitudes e ações gerenciais presentes no 

ambiente do NTI não tem sido reconhecido como eficaz para a Instituição e não 

promove o bem-estar do grupo. 

Embora os diretores tenham opiniões divergentes sobre a eficácia da 

prestação de serviços do NTI, eles convergem em alguns aspectos que sugere a 

existência de um componente eficaz no processo: 

• a Rede está funcionando; 

•  o SIG@ está atendendo aos critérios mínimos de um sistema 

acadêmico; 

• o atendimento ao usuário organiza uma rotina de serviços diariamente. 

Entretanto, nesse caso, considera-se  essa uma visão restrita do conceito de 

eficácia, porque não estão sendo contempladas todas as dimensões propostas 

neste estudo, ou seja, os interesses da UFPE e do NTI, a satisfação dos servidores 

e a sociedade que indiretamente se beneficia com os serviços. 

Ficou evidenciado através da análise realizada que os impedimentos à 

eficácia envolvem as três camadas formadoras do fato, através de Atitudes e força 

de Trabalho, Estrutura Administrativa e Processo de Decisão, uma vez que é 

descrita uma evolução na Infraestrutura e na Influência Tecnológica Externa.  

A articulação das três camadas deve ser estabelecida, a fim de manter o NTI, 

como sistema, em equilíbrio e de forma dinâmica. Este fato potencializa a 

importância do processo de decisão, seja no estabelecimento da relação com o 

ambiente externo ou gerindo os recursos e as pessoas no ambiente interno. 
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Desde o início desta análise os estudos de Guerreiro Ramos estabelecem o 

seguinte raciocínio: a habilidade do gestor é aspecto determinante para a 

consecução dos objetivos, os quais devem estar associados com os da organização, 

com o bem-estar dos indivíduos e com a satisfação da sociedade. Diante disso, faz-

se o seguinte questionamento: O que está faltando para que o NTI tenha uma 

prestação de serviço eficaz e um grupo de trabalho satisfeito e  comprometido com a 

instituição UFPE? 

Nesse aspecto, fica como sugestão para que o NTI atenda às necessidades 

de TI da UFPE com eficácia: 

• inclusão do Órgão  nas reuniões do Conselho Universitário. 

Especialmente naquelas que tratem de ações estratégicas que 

envolvem TI; 

• aumento da equipe de trabalho, assim como capacitação e qualificação  

técnica dos integrantes já contratados; 

• formulação e implementação de uma política de uso de TI na 

Instituição que estabeleça um diretriz na relação do NTI com seu 

usuário final; 

• formulação e implementação de um programa de desenvolvimento 

gerencial para os gestores nos diversos níveis de decisão da UFPE e 

especialmente do NTI que os auxilie tanto no enfretamento diário dos 

desafios gerenciais que envolvem a estrutura burocrática da 

Instituição, como na relação pró-ativa com o grupo de trabalho. 

É importante ressaltar que a natureza dos serviços prestados pelo NTI foi 

exaltada pelos diretores, como essencial para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e assuntos administrativos da Instituição e potencializa a 

necessidade de um comportamento sistêmico do órgão, no tocante à execução e 

manutenção de serviços, em permanente estado dinâmico de equilíbrio, diante da 

evolução tecnológica dos serviços de TI e a dimensão de destaque da UFPE 

perante as IFES. 

A base teórica adotada foi adequada e suficiente para captar o fenômeno que 

o objetivo da pesquisa se propôs estudar  e que esta análise não tem como objetivo 

apontar responsáveis pela eficácia, ou ineficácia, dos serviços. Tem-se, ao contrário, 

o interesse de construir o desenho organizacional do NTI de forma a promover uma 
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reflexão interna para estabelecer uma estratégia de ação, mas sem deixar de 

reconhecer a pluridimensionalidade do ambiente e a importância do órgão no 

cenário institucional.  
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APÊNDICE A – Roteiro das Perguntas – Diretores do NTI no período de 2000 

a 2009 
ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NTI, COMO 

GESTOR DE TI, À UFPE 
 
Entrevistado A: 

Nome:   ______________________________________ 
Endereço:    ______________________________________ 
    ______________________________________ 
Telefone:   ______________________________________ 

Período de Gestão: ______________________________________ 
Local da Entrevista: ______________________________________ 
 
Entrevistado B: 

Nome:   ______________________________________ 
Endereço:    ______________________________________ 
    ______________________________________ 
Telefone:   ______________________________________ 

Período de Gestão: ______________________________________ 
Local da Entrevista: ______________________________________ 
 
Perguntas: 

1. Como você entende o conceito de eficácia e como é gerenciar eficazmente o NTI? 

2. Em sua gestão, a infraestrutura de hardware e software do NTI está (va) apta para 

uma prestação de serviço eficaz? Que ações foram ou precisam ser implementadas 

para minorar possíveis reclamações? 

3. O quadro técnico do NTI está(va) preparado, com relação ao efetivo ativo 

disponível, em termos de conhecimento técnico, para atender às demandas de TI da 

UFPE? Que ações foram tomadas de forma a tornar esse quadro adequado para 

alcançar a eficácia dos serviços? 

 A prestação do serviço apresentou resultados positivos? 

4. Como é a relação institucional do NTI com a UFPE?  

 Gabinete do Reitor? 
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 Pró-Reitores ? 

 Diretores de Centro? 

 Diretores de Órgãos Suplementares? 

 Que ações o NTI desenvolve para melhorar essa relação? 

5. Como o NTI articula(va) seus elementos dentro da estrutura organizacional 

vigente, no período de sua gestão, de forma a gerar ações eficazes para o ambiente 

UFPE? 

6. Quais as dificuldades ou os impedimentos originados na UFPE que exercem 

influência negativa internamente no NTI provocando ações ineficazes e qual a 

estratégia que está sendo adotada para minimizar esse tipo de problema? 

7. Com relação à atitude das pessoas: 

 elas buscam atender a interesses pessoais – não importando a 

repercussão no grupo e na organização? 

 elas buscam atender a interesses pessoais – porém são adeptos da 

sua causa de forma a beneficiar o grupo? 

 é compatível com as normas, elas agem em benefício da organização, 

com satisfação? 

 é compatível com as normas, elas agem em benefício da organização, 

insatisfeitas, mas por responsabilidade? 

 Qual a ação gerencial adotada para potencializar ou minimizar essa 

atitude? 

8. Como você avalia as reações às decisões gerenciais por parte do grupo de 

trabalho e qual estratégia institucional o NTI utiliza ou deve utilizar para a 

consolidação de suas decisões gerenciais em prol da eficácia dos serviços? 

9. Existe alguma política de formação de gestor em TI na UFPE? 

 Se a resposta for afirmativa: Avalie a política; 

 Se a resposta for negativa: Você acha que deveria ser implementada 

uma política com essa finalidade? 

 Qual a vantagem de tal política para a UFPE?  

 Quais ações gerenciais são executadas ou estão previstas para tornar 

seu grupo de coordenadores habilitados para suas funções de 

gerência? 
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10. O cenário da TI no Recife-PE, no Brasil e no mundo influencia(va) em sua gestão 

e como se dá(va) essa influência na eficácia dos serviços do NTI? 

11. Como se dá(va) a influência das decisões do Governo Federal sobre as ações 

na eficácia dos serviços do NTI? 

12. A UFPE demonstra alguma preocupação em atender às necessidades exigidas 

pela competência institucional e especificidade dos serviços do NTI no que se refere 

a: 

 Condições de trabalho para o grupo? 

 Infraestrutura para o serviço? 

 Quais ações foram tomadas para atender aos dois aspectos citados? 

13. De quais ações de comunicação o NTI se utiliza com vistas a obter eficácia nos 

serviços prestados para a UFPE? 

14. Quais ações gerenciais são adotadas para que o horário de trabalho seja 

suficiente ao atendimento de demanda dos serviços do NTI e como os grandes 

eventos da UFPE, como matrícula, avaliação de desempenho e final de semestre, 

interferem no tempo do NTI para a prestação de um serviço eficaz? 

15. É fato que a dependência da UFPE no que diz respeito à TI implica em tensão 

na sua relação com seus usuários institucionais? Como se dá essa influência no que 

diz respeito a: 

 Infraestrutura física adequada e moderna? 

 Pessoal em quantidade e qualificado? 

 Melhores salários? 

 Planejamento estratégico? 

 Formulação de políticas de TI?; e 

 Quais ações você acredita possam ser adotadas para que se dê fim a 

essa tensão?  

16. Qual a estrutura ideal para a prestação de um serviço eficaz pelo NTI e quais 

ações o NTI está desenvolvendo que podem vir a melhorar a eficácia? 


