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EDITORIAL 

DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

O resultado tático de um engajamento forma a base para novas decisões 
estratégicas, porque a vitória ou derrota em uma batalha muda a situação a 
tal ponto que nenhuma perspicácia humana é capaz de ver além da primeira 
batalha. 
Nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo. 

Helmuth von Moltke (1800-1891) 
 

A complexidade dos desafios a que as organizações estão expostas variam de país 

para país, para cada região, em cada cidade, bem como decorre das características 

de cada nicho de mercado, das oportunidades, intempéries da natureza, das ações 

políticas ou governamentais etc. Em todas essas variáveis e suas consequências, 

a exposição mais aguda que as organizações sofrem é decorrente do efeito das 

transformações e das habilidades dos administradores. 

Controlar as transformações significativas e que podem posicionar ou reposicionar 

com vantagem competitiva uma organização, é o maior desafio para 

administradores e gestores no século XXI, bem como esse também foi de todos os 

tempos. Se antecipar às novar realidades, ou mesmo ser o propulsor de inovações 

que transformem os mercados, somente se consolidam em ambientes com 

investimentos em Ciência Básica e de estímulos em novas Tecnologias. Mas para 

que isso prospere em seus primórdios, é necessário conhecer e aplicar conceitos. 

No âmbito da Administração, os conceitos expostos pelos pensadores se 

caracterizam pela ambivalência, subjetividade e generalidade.  

Aqui fizemos uma compilação para refletir sobre os conceitos mais citados pelos 

pensadores da Administração, analisando os concernentes aos listados como 

desafios da Administração no século XXI. Consideramos necessário esse debate 

para motivar a transformação organizacional e de seus líderes.  

O assunto não se esgota. Nem pode. Afinal, as proposições de desafios para 

cenários futuros sempre recairão em especulações. E por maior que seja a 

assertividade que alguém consiga estabelecer, esses sempre necessitarão de 

ajustes, de correções.  E os administradores e gestores que mais assertivamente 

estabelecerem os desafios, oportunizarão menores correções organizacionais e 

maiores resultados na perenidade e sustentabilidade. Que iniciem os debates. 

Boa leitura! 

Prof. Me. Charles A. Kieling 
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DESAFIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

 

O século XXI, em seus primeiros 20 anos, já destacam ambientes onde a Administração 

e a Gestão necessitam compreensão e competências. Como em outros tempos, pode-se afirmar 

que a época também é de dinâmicas complexas, exigindo que as organizações estabeleçam 

diariamente decisões assertivas. É fato, como sempre aconteceu ao longo da História, continuamos 

vivenciando acirradas complexidades multidimensionais; e os Administradores e Gestores que 

souberem quais as competências requeridas e as aplicarem assertivamente, serão os propulsores 

das organizações líderes de mercado. Assim, aos profissionais da administração, é necessário 

identificar as competências requeridas para impulsionar 

as organizações no século XXI. 

No âmbito da Administração e da Gestão, no que 

concerne aos próximos oitenta anos, são diversos os 

pensadores que indicam contextos, valores, 

transformações em cenários de mudança, destacando 

potenciais realidades para o século XXI. As colocações 

são válidas; mas é fundamental que essas estejam 

ancoradas em evidências. Afinal, quais seriam os 

argumentos e fundamentos desses pensadores, a apoiar 

seus apontamentos? E por outra, quais as competências 

do administrador e quais as decisões que pautarão a 

gestão no século XXI? 

Quais as 

competências do 

administrador e quais 

as decisões que 

pautarão a gestão no 

século XXI? 
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O debate é necessário. E todo o 

entendimento necessita passar pelo 

questionamento; e em Ciência o 

pressuposto básico é o de questionar a 

autoridade, independente de posição ou 

origem acadêmica, e inclusive questionar a 

si próprio. Ou seja. Não se aceita nada 

apenas pelo fato de ter sido expresso por 

nome famoso ou reconhecido, ou pelo fato 

de ocupar cargo de destaque ou liderança, 

nem mesmo pelo fato de agradar aos sentimentos ou expectativas pessoais. 

Ocorre que diversos pensadores da administração, pautam conceitos subjetivos para os 

administradores do século XXI, como: Dever; Ética e Moral; Gestão de Riscos; Planejamento 

Estratégico; Conhecimento; Desafios; Visão globalizada; Visão sistêmica; Excelência na gestão; 

Cidadania ambiental; Responsabilidade social; Habilidade para lidar com informações; Eficácia; 

Eficiência; Efetividade; Gestão de Pessoas; etc.  

A lista é imensa e varia em tamanho ou em relevância de alguns conceitos, em preferência 

de outros, conforme as perspectivas de cada pensador. Vamos analisar alguns desses, suas 

ambivalências e subjetividades, para pautar ajustes e assertividades. 

 

 

DEVER 

 

“Dever”, eis um conceito ambivalente. Apesar de 

a Constituição Federal já estabelecer os Direitos e 

Deveres individuais e coletivos, diversos pensadores 

indicam que os administradores e gestores “devem” 

pautar as organizações com aspectos específicos, diante 

de um conjunto de itens que cada qual define pela própria lógica. Porém, os argumentos de diversos 

pensadores da Administração decorrem de generalizações subjetivas e que se adaptam aos 

desejos idealistas dos sentimentos, gerando paradigmas de difícil transposição. A superação de tal 

impasse tem como ponto inicial o entendimento do que é “dever”. Isso é necessário para evitar a 

ambivalência das palavras, a distorção dos conceitos e a adaptação interpretativa exclusiva aos 

padrões que os próprios desejos pessoais estabelecem para dar significado às realidades. 

Todo o entendimento necessita 

passar pelo questionamento; e 

em Ciência o pressuposto 

básico é o de questionar a 

autoridade. 

“Dever”, eis um 

conceito ambivalente. 
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A palavra “dever” remete à condição 

de obrigação, de imposição, e toda e 

qualquer obrigatoriedade, por ser impositiva, 

condiciona à ações irrefletidas; ou seja, o 

sujeito para concretizar uma obrigatoriedade 

não pode refletir ou questionar, pois na 

medida que uma obrigação, um dever, sofre 

o questionamento pelo sujeito, a 

reinterpretação produzirá ações diferentes. 

E é exatamente essa constante 

reinterpretação uma condição para quem 

administra ou desenvolve a gestão. Nesse 

sentido, quem administra necessita 

constantemente estar reinterpretando as 

diferentes condicionantes e variáveis da 

multiplicidade de ações das dinâmicas reais, para ajustar e manter a sustentabilidade e a 

perenidade da organização.  

Nesse contexto, consideramos inadequado o conceito “dever”; já o conceito “função” é mais 

assertivo. Ou seja. Administradores e Gestores têm “funções” para as organizações. 

Para continuar a reflexão sobre o conceito inapropriado de “dever” relacionado ao contexto 

da administração e gestão, é interessante a análise de Hannah Arendt ao contextualizar o 

comportamento de Otto Adolf Eichmann, militar nazista:  

 

Deveres de um cidadão respeitador das leis 

Assim sendo, eram muitas as oportunidades de Eichmann se sentir como Pôncio Pilatos, 

e à medida que passavam os meses e os anos, ele perdeu a necessidade de sentir fosse 

o que fosse. Era assim que as coisas eram, essa era a nova lei da terra, baseada nas 

ordens do Führer; tanto quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador 

das leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente à polícia e à corte; ele não 

só obedecia ordens, ele também obedecia à lei. Eichmann tinha uma vaga noção de que 

isso podia ser uma importante distinção, mas nem a defesa nem os juízes jamais insistiriam 

com ele sobre isso. As moedas bem gastas das ‘ordens superiores’ versus os ‘atos de 

Estado’ circulavam livremente; haviam dominado toda a discussão desses assuntos 

durante os julgamentos de Nuremberg, pura e simplesmente por dar a ilusão de algo 

absolutamente sem precedentes e seus padrões. Eichmann, com seus dotes mentais 

bastante modestos, era certamente o último homem na sala de quem podia esperar que 

viesse a desafiar essas ideias e agir por conta própria. Como além de cumprir aquilo que 

Quem administra necessita 

constantemente estar 

reinterpretando as diferentes 

condicionantes e variáveis da 

multiplicidade de ações das 

dinâmicas reais, para ajustar e 

manter a sustentabilidade e a 

perenidade da organização. 
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ele concebia como deveres de um cidadão respeitador das leis, ele também agia sob 

ordens – sempre cuidado de estar ‘coberto’ –, ele acabou completamente confuso e 

terminou frisando alternativamente as virtudes e vícios da obediência cega, ou ‘obediência 

cadavérica’ (kadavergenhorsam), como ele próprio a chamou (ARENDT, 1999, p. 152). 

  

A decorrência de tal 

comportamento realizado por 

Eichmann, conforme Hannah 

Arendt, é a realização da 

banalidade do mal; ou seja, a 

ausência da reflexão, a ausência 

ou ineficiência do pensamento / 

julgamento, é o que dá origem 

ao mal. E no âmbito dos 

processos administrativos, toda 

e qualquer vulnerabilidade da 

organização se originam na 

exata proporção da ineficiência 

do pensamento / julgamento, ou 

na ausência da reflexão; os processos administrativos necessitam ser maleáveis e se adaptar 

rapidamente às mudanças, impulsionar inovações e inclusive exigir alterações de normas, regras 

e leis que visem à sustentabilidade e a perenidade da organização, garantindo assim sua 

funcionalidade; sendo essa uma função social da administração. Se não fosse assim, uma lei 

original, num passado remoto, já teria garantido a pacificação dos mercados e a inalterabilidade 

nos processos administrativos.  

Todavia, um contraponto se faz necessário sobre a Administração Pública, pois nessa área 

as ações dos administradores estão reguladas pelas leis e nesse caso cumprir e respeitar os limites 

da lei é um dever. 

 

 

FUNÇÃO  

 

Apesar do conceito função também ser ambivalente, o consideramos mais ajustado e que 

propicia maior objetividade. Mas, para a Ciência, o debate sempre é necessário.  

 

Os processos administrativos 

necessitam ser maleáveis e se 

adaptar rapidamente às mudanças, 

impulsionar inovações e inclusive 

exigir alterações de normas, regras e 

leis que visem à sustentabilidade e a 

perenidade da organização, 

garantindo assim sua funcionalidade. 
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Apesar da ausência de definição explícita por parte dos autores, 

normalmente o nome função é adotado para relacionar a atuação do 

administrador ao seu contexto de trabalho, ou seja, mostra os resultados 

do trabalho administrativo para a sua unidade organizacional. Esta linha 

é coerente com a definição mais precisa adotada pelos autores 

estruturalistas, como Piaget (1969), para quem "função é o resultado do 

funcionamento de uma subestrutura para o funcionamento de uma 

estrutura total" (p. 130). 

Tomando-se o caminho da psicologia social, notamos que há várias 

dificuldades conceituais inerentes à questão, que, quando percebidas, 

dão um sentido mais claro ao assunto. Conforme podemos ver em 

Krauss (1965), Biddle (1966) e Sarbin (1969), o emprego do conceito de 

papel é complexo e não há consenso entre os estudiosos sobre o 

mesmo. Adotando-se as posições destes autores e utilizando o enfoque 

da teoria do papel, podemos identificar as seguintes restrições às 

abordagens usuais sobre as funções do administrador: 

a) apesar dos autores da administração quererem aplicar o conceito no 

sentido prescritivo (Krauss, 1965), eles realmente o fazem no "sentido 

idealizado", ou seja, os estudos não identificam por que o administrador 

deve ter certos comportamentos quando ocupa o cargo, dizem apenas 

que ele deve comportar-se de certa maneira. Os critérios de validação do 

papel são deixados de lado; 

b) os vários sentidos ou empregos interessantes do conceito (Krauss, 

1965) não são considerados ou são pouco considerados, como o papel 

subjetivo (conforme percebido pelo indivíduo), o papel desempenhado (o 

que o indivíduo realmente faz). Consequentemente, a grande maioria dos 

estudos que adotaram a abordagem funcional deixou de lado o indivíduo, 

ou seja, o trabalho real dos administradores em situações específicas, e 

analisou as "funções dos administradores em geral", em situações 

idealizadas. Com isto ignoraram as diferenças entre os administradores 

quando ocupam cargos diversos em contextos variados; 

c) a perspectiva de análise ou o nível do enfoque usualmente não fica 

claro, gerando confusões entre o papel do administrador perante o grupo 

restrito, perante a empresa como um todo, ou diante do contexto social 

mais amplo. (TEIXEIRA, 1981).  
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Se ilustrássemos a situação de uma organização comparada ao sistema circulatório, com 

os vasos sanguíneos e o coração, e onde apontamos 

o coração como o administrador do sistema, pois é a 

partir dele que se estabelece o ritmo da circulação, 

podemos indicar que esse músculo não cumpre o 

dever, mas sim uma função conectada a outras 

funções que são afetadas em âmbito interno e externo. 

E, de acordo com cada situação, diante de diferentes 

efeitos internos e externos, o coração será motivado 

por reinterpretações para acelerar ou reduzir o 

bombeamento. 

Todavia, ainda é necessário pesquisas e 

prospecções de cenários para definir com 

assertividade as funções da administração e gestão 

para os próximos oitenta anos. 

 

Faltam ainda estudos de campo e testes para que cheguemos a conclusões mais 

definitivas sobre as funções do administrador. Entretanto, as evidências empíricas e as 

análises disponíveis permitem-nos levantar os seguintes pontos: 

• A abordagem clássica é incompleta em termos de abarcar todo conteúdo do trabalho 

administrativo. Para adotá-la, devemos incluir outras categorias, conforme já vimos. 

• A abordagem de Mintzberg apresenta vantagens sobre a clássica quanto à questão da 

abrangência dos papéis interpessoais e informacionais. Para aprimorá-la, devemos 

reclassificar os papéis decisoriais. 

• Os papéis ou funções do administrador representam apenas uma das dimensões da 

realidade do mesmo e sua participação deve ser bem especificada para evitar confusões 

tanto na prática como no ensino da administração. 

• As diversas abordagens são mais úteis para indicar, de forma genérica, o conteúdo do 

trabalho administrativo, para não-administradores ou não-iniciados no assunto, do que 

para auxiliar as pessoas com experiência em administração. Para permitir autoanálise dos 

administradores e dar pistas para melhoria do desempenho no dia-a-dia, elas necessitam 

de complementações. 

• A análise anterior não mostrou evidências da necessidade e vantagens de se utilizar em 

pesquisas de campo as classificações funcionais, da forma como aparecem na teoria 

administrativa. Pelo contrário, o desencontro reinante entre os autores e as ambiguidades 

de cada classificação de per si mostram que a atitude mais cuidadosa é não utilizá-las 

como meio básico para levantar dados sobre o trabalho administrativo. Esta foi a conduta 

Faltam ainda estudos 

de campo e testes para 

que cheguemos a 

conclusões mais 

definitivas sobre as 

funções do 

administrador. 
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que adotamos em uma pesquisa que conduzimos sobre o trabalho de dirigentes de 

pequenas e médias empresas (Teixeira, 1979). (TEIXEIRA, 1981). 

 

Quem pratica a administração e a gestão tem função na e para as organizações. Assim, 

necessitamos prospectar as funções do administrador e do gestor para os próximos oitenta anos. 

 

 

ÉTICA E MORAL 

 

Ética e Moral estão envoltas em mais um caso de ambivalência. Ou seja. No âmbito dos 

assuntos e comportamentos que os pensadores 

relacionam aos contextos da Administração e Gestão, 

estão as subjetividades valorativas da Ética e da Moral 

que destoam visões de um sutil idealismo e realismo 

fantástico. Para que a Administração e a Gestão 

estabeleça coerência com os contextos sociais e de 

mercado, é necessário o debate conceitual para 

estabelecer melhor precisão sobre Ética e sobre Moral. 

 

Por que ética? E o que é a ética? Não 

poderemos nos contentar com uma 

representação qualquer ou 

indeterminada. Da mesma forma, 

pressupondo uma pré-compreensão 

completamente indeterminada, desde o 

início podemos, nos perguntar: por que 

afinal devemos nos ocupar com a ética? 

Na filosofia, mas também nos currículos 

das escolas, a ética parece ser um 

fenômeno da moda. Entre os jovens 

intelectuais, antigamente havia interesse 

mais pelas assim chamadas teorias 

críticas da sociedade. Ao contrário disto, 

na ética supõe-se uma reflexão sobre valores reduzida ao individual e ao inter-humano. E 

teme-se que aqui contudo não seria possível encontrar nada de obrigatório, a não ser 

remontando-se a tradições cristãs ou de outras religiões. É o ético, ou então, ao contrário, 

Quem rejeita a 

reivindicação de um 

certo conceito de 

justiça quase nem o 

pode fazer sem 

contrapor-lhe um outro 

conceito de justiça. Em 

verdade as relações de 

poder de fato são 

determinantes, mas é 

digno de nota que elas 

necessitem do 

revestimento moral. 
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as relações de poder, que são determinantes na vida social? E estas não determinam, por 

sua vez, as representações éticas de um tempo? E se isto é assim, ao se pretender lidar 

diretamente com a ética e não a partir de uma perspectiva de crítica da ideologia, não 

representaria isto um retorno a uma ingenuidade hoje insustentável?  

Por outro lado, não podemos desconsiderar que, tanto no âmbito das relações humanas 

quanto no político, constantemente julgamos de forma moral. No que diz respeito às 

relações humanas, basta observar que um grande espaço nas discussões entre amigos, 

na família ou no trabalho abrangem aqueles sentimentos que pressupõem juízos morais: 

rancor e indignação, sentimentos de culpa e de vergonha. Também no domínio político 

julga-se moralmente de forma contínua, e valeria a pena considerar que aparência teria 

uma disputa política não conduzida pelo menos por categorias morais. O lugar de destaque 

que os conceitos de democracia e de direitos humanos assumiram nas discussões 

políticas atuais também é, mesmo que não exclusivamente de caráter moral. A discussão 

sobre a justiça social, seja em âmbito nacional ou mundial, é também uma discussão moral.  

Quem rejeita a reivindicação de um certo conceito de justiça quase nem o pode fazer sem 

contrapor-lhe um outro conceito de justiça. Em verdade as relações de poder de fato são 

determinantes, mas é digno de nota que elas necessitem do revestimento moral.  

Por fim, existe uma série de discussões políticas relativas aos direitos de grupos 

particulares ou marginalizados, as quais devem ser vistas como questões puramente 

morais: a questão acerca de uma lei de imigração limitada ou ilimitada, a questão do asilo, 

os direitos dos estrangeiros, a questão sobre se e em que medida nos deve ser permitida 

ou proibida a eutanásia e o aborto; os direitos dos deficientes; a questão de se também 

temos obrigações morais perante os animais, e quais. Acrescentam-se aqui as questões 

da ecologia e da nossa responsabilidade moral para com as gerações que nos sucederão. 

Uma nova dimensão moralmente desconcertante é a da tecnologia genética. 

(TUGENDHAT, 1996, p. 11-12). 

 

Decorre ainda as abordagens imprecisas de Ética e Moral que o senso comum faz, tendo 

como referência a Doutrina Teológica, do Bem versus Mal; o que destoa de um entendimento 

científico. 

Primeiro ponto é distinguir Ética de Moral; são conceitos diferentes e com propósitos 

também diferentes, apesar de ambos abordarem sobre o comportamento. Tal equivoco, o de 

considerar Ética e Moral como sinônimos, provocam distorções de entendimento, bem como na 

aplicação das ações e também de pensamento / julgamento, condicionando diversos conflitos de 

gestão e de administração nas organizações. 

Outro ponto é distinguir Ética de valor / caráter; ou seja, o equívoco mais comum é o de 

considerar o valor / caráter honestidade como o sinônimo ou o definidor do que é ético, e o antiético 
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seria o desonesto. Tal equivoco decorre de uma simplificação no entendimento do comportamento 

e especificamente do conceito de Ética. 

O ponto que pautamos é compreender a Ética como abordagem teórica dos 

comportamentos e a Moral como uma abordagem prática. 

 

A ética estuda os fenômenos morais e, mais especificamente, as morais históricas, os 

códigos de normas que regulam as relações e as condutas dos agentes sociais, os 

discursos normativos que identificam, em cada coletividade, o que é certo ou errado fazer. 

(SROUR, 2003, p. 15). 

 

Ética diz respeito à disciplina teórica, ao estudo sistemático, as morais correspondem às 

representações imaginárias que dizem aos agentes sociais o que se espera deles, quais 

os comportamentos são bem-vindos e quais não. [...] A ética opera no plano da reflexão 

ou das indagações; tem, portanto, um caráter abstrato-formal. [...] Estuda os costumes das 

coletividades e as morais que procuram conferir consistência a esses modos recorrentes 

de agir. (SROUR, 2003, p. 31). 

 

Nesse sentido, entendemos que o administrador 

e o gestor são éticos ou morais conforme a expressa 

Srour (2003, p. 62), ao apontar que ser ético é “refletir 

sobre as escolhas a serem feitas, importar-se com os 

outros, procurar fazer o bem aos semelhantes e 

responder por aquilo que se faz. Ser ‘moral’ significa, em 

contrapartida, agir de acordo com os costumes e observar 

as normas coletivas”. 

Portanto, diferente da Ética, que compreende 

estudos teóricos dos comportamentos, a Moral 

corresponde as Regras, Leis e Normas que estabelecem 

obrigatoriedades comportamentais. Assim, não basta 

apenas respeitar a Lei, deve-se projetá-la pelos 

comportamentos para ser considerado moral (se 

comporta conforme e vivencia a moral). Caso se conheça 

a Lei, mas a projeção comportamental é diferente da 

norma, o sujeito é considerado imoral (contra a moral). E 

quando não há Regra, Norma, Lei que regule, que gere 

uma obrigação, o comportamento do sujeito é 

considerado amoral (ausência de moral). 

Portanto, diferente da 

Ética, que 

compreende estudos 

teóricos dos 

comportamentos, a 

Moral corresponde as 

Regras, Leis e 

Normas que 

estabelecem 

obrigatoriedades 

comportamentais. 
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Tal contexto conceitual 

estabelece que os Códigos de Ética, das 

mais variadas profissões, deveriam ser 

classificados e chamados de Códigos 

Morais pelo fato deles imporem 

comportamentos e ações com força de 

Lei. Ou seja. O Código de Ética dos 

Profissionais de Administração, por 

estabelecer obrigações legais, deveria 

ser definido como Código Moral dos 

Profissionais de Administração. 

Quem pratica a administração e a gestão necessita analisar, conforme a Ética, os 

comportamentos na e para a Organização, bem como necessita se comportar e vivenciar a Moral 

na e para a Organização. Dessa forma, é necessário prospectar os contextos Éticos e os contextos 

Morais para os administradores e gestores nos próximos oitenta anos. 

 

 

GESTÃO DE RISCOS  

 

Primeiramente é necessário entender o conceito de risco, e para tal há a ISO 31.000/2018 

que estabelece a Gestão de Riscos Corporativos, conforme Quadro 1.  

 

QUADRO 1: Conceitos conforme a ISO 31.000/2018. 

TERMO DEFINIÇÃO NOTAS 

Risco 
Efeito da incerteza nos 

objetivos 

Nota 1 de entrada: Um efeito é um desvio em relação ao 
esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos, e pode 
abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. 

Nota 2 de entrada: Objetivos podem possuir diferentes aspectos 
e categorias, e podem ser aplicados em diferentes níveis. 

Nota 3 de entrada: Risco é normalmente expresso em termos 
de fontes de risco, eventos potenciais, suas consequências e 

suas probabilidades. 

Gestão de 
riscos 

Atividades coordenadas 
para dirigir e controlar 
uma organização no 

que se refere a riscos 

 

Fonte de risco 

Elemento que, 
individualmente ou 
combinado, tem o 
potencial para dar 

origem ao risco (3.1) 

 

Fonte: ISO 31000/2018. 
 

Os Códigos de Ética, das mais 

variadas profissões, deveriam 

ser classificados e chamados de 

Códigos Morais pelo fato deles 

imporem comportamentos e 

ações com força de Lei. 
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Ao administrador e gestor compete pensar nos efeitos da incerteza que podem 

comprometer a lucratividade, empreendedorismo, sustentabilidade e a perenidade da organização, 

como danos causados contra a reputação da organização, interrupção de negócios, 

responsabilidade civil, ineficácia e ineficiência logística, danos ao meio ambiente, entre outros, 

estabelecendo uma linguagem padrão com as operações. 

 

A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado 

é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos 

deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Até seres 

humanos descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do 

passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham o monopólio 

sobre o conhecimento dos eventos previstos. (BERNSTEIN, 1997). 

 

A volatilidade dos cenários constitui fator determinante para a sustentabilidade e 

perenidade das organizações. Identificar os cenários e deles extrair as incertezas que determinam 

os riscos corporativos definem a função do Gestor de Riscos. 

O risco está presente em todas as atividades e ações; e para dimensioná-lo é necessário 

ter ferramentas apropriadas a fim de administrá-lo, mitigando os efeitos negativos e estando 

preparado para efeitos inesperados. 

Quem pratica a administração e a gestão necessita identificar os potenciais riscos inerentes 

a organização para os próximos oitenta anos. 

 

 

PLANO E PLANEJAMENTO 

 

Os acontecimentos atuais relacionados a pandemia do coronavirus – covid-19 – que atingiu 

o mercado internacional, apontam que as organizações não possuem um Plano de Negócios ou 

Planejamento Estratégico, ou se possuem dão provas de que os respectivos Planos ou 

Planejamentos não foram adequadamente desenvolvidos para serem classificados como tal. 

Ocorre que no âmbito da Administração, seja pública ou privada, os administradores e 

gestores que assumem a responsabilidade da elaboração de Planos e/ou Planejamentos 

Estratégicos, estão elencando as idealizações, os desejos, as pirotecnias que encantam o leitor, 

mas que diante da confrontação com a realidade se esvanecem. 
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Diversos autores da área da Administração 

desenvolveram literatura suficiente para encher 

prateleiras de bibliotecas. Entretanto, quando analisamos 

os cenários onde as Organizações buscam exercer suas 

atividades, percebemos que os administradores e 

gestores que estudaram tais livros sobre Plano de 

Negócio ou 

Planejamento 

Estratégico, 

estão 

extremamente 

vulneráveis no 

entendimento e 

compreensão 

da realidade, e 

estabelecem 

projeções 

fundamentadas 

em autores descaracterizados de Método, dos quais se 

constatam textos descritivos, especulativos e permeados de idealizações subjetivas. Nessa área, 

a maioria dos autores quando descrevem algum caso, esse é muito específico e sem o 

entendimento prático ou a contextualização das evidências e caracterização das variáveis 

fundamentais que abranjam concretamente a realidade. Pode-se evidenciar que o efeito produzido 

pelo covid-19 (e poderia ser elencado outras situações que afetaram os mercados e as 

Organizações nos últimos 100 anos) trouxe à tona que os livros que ensinam como elaborar Plano 

de Negócio ou Planejamento Estratégico apresentam propostas que embelezam o papel ou as 

telas, mas não resistem à realidade.  

O debate é necessário, afinal, se uma Organização tem dificuldades em garantir a 

sustentabilidade e a perenidade conforme seu Plano de Negócios ou seu Planejamento Estratégico, 

ou se administradores e gestores não conseguem estabelecer ações estratégicas efetivas e com 

autonomia, isso caracteriza um problema vital para a economia e um problema de conhecimento 

que está inadequado para lidar com a realidade. 

E são diversas as propostas e sugestões que orientam no desenvolvimento de Plano de 

Negócio ou de Planejamento Estratégico, sempre ao sabor de um modismo, e que vão desde o 

Balanced Scorecard, a análise SWOT, o Planejamento Estratégico Situacional, a ferramenta 5W2H, 

Isso caracteriza um 

problema vital para a 

economia e um 

problema de 

conhecimento que 

está inadequado para 

lidar com a realidade. 

E são diversas as 

propostas e 

sugestões que 

orientam no 

desenvolvimento de 

Plano de Negócio ou 

de Planejamento 

Estratégico, sempre 

ao sabor de um 

modismo. 
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o Canvas, o PDCA, a combinação do Estratégico com os níveis Tático, Operacional e Financeiro, 

a Matriz de Porter, a Matriz de Ansoff. 

 

As circunstâncias variam tão intensamente na guerra, e são tão inexplicáveis, 

que uma vasta série de fatores tem que ser avaliada - na maioria das vezes 

somente com base nas probabilidades. O homem responsável por avaliar o 

conjunto deve estar dotado para essa tarefa da qualidade da intuição, que 

percebe a verdade em todos os detalhes. Senão, o resultado seria um caos 

de opiniões e de observações que iria fatalmente dificultar a apreciação. 

Bonaparte dizia acertadamente com relação a isto, que as inúmeras decisões 

enfrentadas pelo Comandante-em-Chefe se pareciam com problemas 

matemáticos, dignos dos dons de um Newton ou de um Euler. 

O que essa empreitada exige de certo modo dos dons intelectuais mais 

elevados é um senso de unidade e um poder de julgamento elevado a um 

maravilhoso grau de visão, que rapidamente percebe e descarta mil 

possibilidades remotas que uma mente comum teria que esforçar-se para 

identificar, e desgastar-se ao fazer isto. Apesar disto, mesmo esta 

extraordinária demonstração de intuição, o olho infalível do próprio gênio, 

ainda ficariam aquém de possuir uma importância histórica sem as qualidades 

de caráter e de temperamento que descrevemos. 

A verdade por si só raramente é suficiente para fazer os homens agirem. Em 

decorrência disto, é sempre 

necessário um grande passo para ir 

da percepção à vontade e do 

conhecimento à competência. As 

mais intensas fontes de ação nos 

homens estão em suas emoções. 

Ele retira o seu apoio mais vigoroso, 

se podemos empregar este termo, 

daquela combinação de inteligência 

e de temperamento que 

aprendemos a reconhecer nas 

qualidades de determinação, firmeza, constância e força de caráter. 

É perfeitamente natural que, se a inteligência superior do comandante e a sua 

grande força de caráter não se revelarem no êxito final do seu trabalho e 

É sempre necessário 

um grande passo para 

ir da percepção à 

vontade e do 

conhecimento à 

competência. 
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apenas dermos crédito à sua existência, elas raramente obterão qualquer 

importância histórica. (CLAUSEWITZ, p. 123.). 

 

 

Quem pratica a administração e a gestão tem que desenvolver conhecimento para 

elaborar Planos e Planejamentos assertivos para as Organizações. Assim, necessitamos 

prospectar os conhecimentos do administrador e do gestor para os próximos oitenta anos. 

 

 

CONHECIMENTO  

 

Certamente, no âmbito das Organizações, o 

conhecimento é o desafio que os administradores e 

gestores terão para os próximos 80 anos do século XXI; 

bem como, o conhecimento e sua aplicação sempre foi o 

desafio de todos os tempos e continuará sendo ad 

aeternum.  

O conhecimento é a variável que distingue os 

seres em suas habilidades e comportamentos. No âmbito 

dos processos administrativos e de gestão o 

conhecimento necessita ter base científica, ter Lógica e 

Método. Certamente que as Organizações necessitam 

dominar conhecimentos específicos sobre os possíveis 

cenários para os próximos 80 anos do século XXI; 

entretanto, o 

desconhecimento 

se faz presente em 

grande escala. E 

nessa escala da 

falta do 

conhecimento, da 

verbalização de 

cenários 

promissores 

carregados de 

O conhecimento e sua 

aplicação sempre foi 

o desafio de todos os 

tempos e continuará 

sendo ad aeternum. 

Não faltam futuristas 

na área da 

Administração 

fazendo coro com a 

ludicidade que 

envolvem crianças em 

processo de 

alfabetização. 

Indivíduos carente de 

conhecimento são 

mais facilmente 

seduzidos por quem 

apresenta realidades 

fantásticas. 
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vulnerabilidades científicas, de Lógica e de Método, não faltam futuristas na área da Administração 

fazendo coro com a ludicidade que envolvem crianças em processo de alfabetização, especulando 

cenários fantásticos, direcionamentos sociais e empresariais utópicos, narrações de 

transformações fantásticas; todas estabelecendo um vácuo entre a realidade concreta atual e as 

suas idealizações para acontecimentos que surgirão no futuro. As provas de que os futuristas da 

Administração estão equivocados, estão na ausência do passo a passo das transformações ou das 

potenciais variáveis que influenciarão os comportamentos. As rupturas entre o contexto 

administrativo do agora com o imponderável cenário que especulam, caracterizam 

desconhecimentos básicos de Ciência e de Método. Indivíduos carente de conhecimento são mais 

facilmente seduzidos por quem apresenta realidades fantásticas. 

Já no contexto específico, no que tange o indivíduo na busca do conhecimento, os desafios 

são muitos. Isso decorre da quantidade de assuntos e argumentos que se adaptam a cada 

ideologia, a cada gênero de desejos, confundindo o administrador e o gestor que carecem de 

Ciência e de Método.  

O desafio do conhecimento é o de compreender como será o dia imediato, com quais 

evidências o administrador e o gestor terão que lidar, quais serão as variáveis e fenômenos sociais 

a influenciar a Organização, clientes, colaboradores, crescimento, margens de lucratividade, 

equipes etc. O desafio dos administradores e gestores é o de deter conhecimento para os dias 

posteriores ao de amanhã, garantindo estabilidade organizacional. 

 

O desafio dos administradores e gestores é o de buscar conhecimentos assertivos. 

 

 

DESAFIOS 

 

O futuro sempre é incerto, e identificar os desafios a serem enfrentados pelas Organizações 

é tarefa prioritária dos administradores e gestores. Afinal, garantir as estratégias de 

sustentabilidade e de perenidade das Organizações exigem atenção permanente dos 

direcionamentos que o mercado e a sociedade assumem. 

O “jogo” do cenário internacional está sobre a mesa das Organizações, e não convêm 

esperar o movimento intempestivo de alguns inaptos jogadores. E nesse contexto, assumir o 

controle do tempo se caracteriza como elemento tático, de engajamento, que administradores e 

gestores necessitam assumir como desafio. 
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Todavia, outros desafios assumem relevância; compete aos administradores e gestores 

identificar os que estão relacionados diretamente com a 

Organização e equipe que lidera. Convêm destacar que são 

múltiplos os desafios a serem identificados e administrados, 

bem como eles sofrem mutabilidade diária. 

Dentre os desafios podem estar: logística, gestão de 

pessoas, financeiro, entregas, recebimentos, produção, 

atendimento, cliente, estrutura, demanda etc. 

 

O contexto atual das organizações 

estimula algumas reflexões sobre os 

desafios da Administração enquanto 

prática e como 

ciência. Pode-se resumi-los em quatro pontos principais: 

pressões ligadas à globalização, pressões relativas ao 

controle de custos, pressões que se referem às relações 

de confiança entre os stakeholders e demandas sobre o 

comportamento ético e a responsabilidade corporativa. 

Esses quatro desafios estão ligados a alguns paradoxos 

que as empresas enfrentam atualmente. 

A constituição da Administração como campo científico - 

as temáticas, os fenômenos abordados e as teorias que 

provem explicações para esses fenômenos - passa pela 

identificação dos desafios apontados anteriormente e sua 

investigação. (RODRIGUES, 2004.). 

 

Quem pratica a administração e a gestão tem que identificar os desafios para as 

Organizações. Assim, necessitamos prospectar os desafios específicos do administrador e do 

gestor para os próximos oitenta anos. 

 

 

VISÃO GLOBALIZADA  

 

A visão globalizada que um administrador ou gestor consegue abarcar corresponde ao 

exato posicionamento no mercado que esse dá a Organização que lidera; em sua essência, os 

O “jogo” do cenário 

internacional está sobre 

a mesa das 

Organizações, e não 

convêm esperar o 

movimento intempestivo 

de alguns inaptos 

jogadores. 

Compete aos 

administradores e 

gestores identificar os 

que estão relacionados 

diretamente com a 

Organização e equipe 

que lidera. 
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profissionais da Administração necessitam de uma visão para analisar oportunidades, 

compreender, acionar, organizar, executar, gerenciar e avaliar as atividades organizacionais. 

A visão globalizada é decisiva para garantir as capacidades das Organizações. Em 

mercados interligados globalmente, uma determinada ação em outro país pode influenciar a 

estabilidade do empreendimento local. E para melhor estabelecer o posicionamento, 

administradores e gestores necessitam dialogar com setores políticos. As necessidades das 

Organizações, desafiam os líderes a compreenderem sobre as características e potencialidades 

dos clientes e fornecedores além das fronteiras. 

Quem pratica a administração e a gestão necessita a visão globalizante inerente a 

Organização para os próximos oitenta anos. 

 

 

VISÃO SISTÊMICA 

 

A visão sistêmica ressurge nos Estados Unidos como a Teoria Geral de Sistema – TGS 

praticamente 20 anos após os estudos de Robert Ezra Park, na Universidade de Chicago, ter 

apresentado uma abordagem para trabalhar as relações existentes entre partes, individualidades, 

grupos e as diversas relações de interdependência que se formam no espaço urbano. Park 

desenvolveu o que ficou conhecido como Método Ecológico Humano ou Método Ecológico Social 

e os resultados de sua pesquisa foram publicados na American Journal of Sociology, XX, em março 

de 1916 (pp. 577-612), com o título “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento 

humano no meio urbano”.  

 

Em tempos recentes a cidade tem sido estudada segundo o ponto de vista de 

sua geografia, e ainda mais recentemente segundo o ponto de vista de sua 

ecologia. Existem forças atuando dentro dos limites da comunidade urbana 

— na verdade, dentro dos limites de qualquer área de habitação humana — 

forças que tendem a ocasionar um agrupamento típico e ordenado de sua 

população e instituições. À ciência que procura isolar estes fatores, e 

descrever as constelações típicas de pessoas e instituições produzidas pela 

operação conjunta de tais forças, chamamos Ecologia Humana, que se 

distingue da Ecologia dos animais e plantas.  

(PARK, 1967). 
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Vinte anos após os estudos de Robert Ezra Park proporem um Método, Karl Ludwig von 

Bertalanffy apresenta a proposta da visão sistêmica, retrocedendo ao conhecimento já elaborado 

por Park em 1916. 

Nossa intenção não é a de estabelecer quem 

primeiro contribuiu para entender as relações unificadoras 

de diversas ciências. O objetivo é o de no âmbito dos 

desafios para Administradores e Gestores, nos próximos 

80 anos, estarem cientificamente fundamentados para a 

tomada de decisões. E nessa abordagem percebe-se que 

a Teoria Geral de Sistema – TGS necessita atenção 

técnica e científica. Primeiro pelo fato de a TGS não ter 

condições de ser aplicável como teoria e sim como uma 

especulação para levantamento de dados e combinações 

de informações e de ações, e as combinações dessas e 

das variáveis sempre resultarão em respostas diferentes, 

e para uma teoria ser aceita é necessário certa constância 

e padrão na aplicação e no resultado. E, segundo pelo 

fato de a TGS ser uma forma de direcionar o 

levantamento e análise de relações para a identificação 

de resultados, mas que não apresenta e nem propõe um 

Método. E não podemos nos enganar, pois para fazer 

Ciência é necessário ter Método. 

 

O efeito das vocações e da divisão 

do trabalho é o de produzir, em 

primeira instância, não grupos 

sociais, mas tipos vocacionais: o 

ator, o bombeiro e o madeireiro. As 

organizações, tais como os 

sindicatos de profissionais e de 

ofícios, que homens do mesmo 

ofício ou profissão formam, estão 

baseadas em interesses comuns. 

Neste aspecto diferem das formas de associação tais como a vizinhança, que 

se baseiam na contigüidade, na associação pessoal e nos laços comuns à 

natureza humana. Os diferentes ofícios e profissões parecem dispostos a se 

a TGS ... é ... uma 

especulação para 

levantamento de 

dados e combinações 

de informações e de 

ações, ... uma forma 

de direcionar o 

levantamento e 

análise de relações 

para a identificação 

de resultados, mas 

que não apresenta e 

nem propõe um 

Método. E não 

podemos nos 

enganar, pois para 

fazer Ciência é 

necessário ter 

Método. 
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agrupar em classes, isto é, classes 

profissionais, artesanais e de 

negócios. Contudo, no Estado 

democrático moderno as classes ainda 

não atingiram uma organização 

efetiva. O socialismo, fundado no 

esforço de criar uma organização 

baseada na “consciência de classe”, 

jamais conseguiu, exceto talvez na 

Rússia, criar algo mais do que um 

partido político. 

Os efeitos da divisão do trabalho 

enquanto disciplina, isto é, enquanto 

meios de moldar o caráter, podem 

portanto ser melhor estudados nos 

tipos vocacionais que a divisão do 

trabalho produziu. Entre os tipos cujo 

estudo poderia interessar estão: a 

vendedora, o guarda, o camelô, o 

chofer de táxi, o vigia noturno, a 

quiromante, o comediante do teatro de 

revista, o médico charlatão, o balconista de bar, o 

carcereiro, o furador de greve, o agitador trabalhista, 

o professor de escola, o repórter, o corretor de fundos 

públicos, o prestamista; todos estes são produtos 

característicos das condições da vida citadina; cada 

um, com sua experiência, perspectiva e ponto de 

vista  específicos, determina sua individualidade para 

cada grupo vocacional e para a cidade como um todo. 

(PARK, 1967). 

 

O desafio da Administração, dos administradores e gestores, é o de superar a 

contextualização de fluxogramas, organogramas e diagramas, e aplicar Métodos para compreender 

relações e perseguir resultados. 

 

 

Robert Ezra Park 
 
... sempre defendeu a necessidade de 
observar concretamente o 
comportamento humano e as relações 
entre indivíduos no contexto urbano, 
incentivando seus alunos a ir às ruas 
para ter contato direto com as 
comunidades marginalizadas da cidade. 
 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Ezra
_Park  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Ezra_Park
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Ezra_Park
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EXCELÊNCIA NA GESTÃO  

 

É ensinado nos Cursos de Administração que excelência na gestão é um conjunto de 

fundamentos aplicáveis e que destacam a capacidade de 

liderança, bem como a abordagem, de livre escolha por 

administradores e gestores, de propostas 

organizacionais. Dentre os fundamentos estão a 

Adaptabilidade, Pensamento sistêmico, Liderança 

transformadora, Geração de valor etc., e dentre as 

propostas organizacionais estão o CANVAS, Balanced 

Scorecard, Six Sigma, Kaizen, SWOT, as 5 forças de 

Porter etc. 

Todavia, a proposta, assim como os fundamentos 

elencados, se caracteriza por serem generalistas e 

subjetivos. Cientificamente analisando, a excelência na 

gestão é um conjunto de juízos de valor contextualizados 

por atitudes e ações pré-definidas como válidas para a 

Administração. O contexto vulnerável da excelência na 

gestão está caracterizado pela falta de fundamentos para 

ações científicas, sem o estabelecimento de variáveis 

correlacionadas com Métodos reconhecidamente 

orientados por evidências. 

Ao analisar as características propostas pela 

excelência na gestão, o que se destaca é a necessidade 

de que administradores e gestores sempre trabalhem na 

superação das dificuldades. 

Cientificamente 

analisando, a 

excelência na gestão 

é um conjunto de 

juízos de valor 

contextualizados por 

atitudes e ações pré-

definidas como 

válidas para a 

Administração. 

O contexto vulnerável 

da excelência na 

gestão está 

caracterizado pela 

falta de fundamentos 

para ações científicas, 

sem o 

estabelecimento de 

variáveis 

correlacionadas com 

Métodos 

reconhecidamente 

orientados por 

evidências. 
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ESTUDOS CRÍTICOS EM ADMINISTRAÇÃO 

O desenvolvimento dos Estudos Críticos em 

Administração 

Durante a complexa reconfiguração de temáticas e 

abordagens pela qual passa o campo dos estudos 

administrativos e organizacionais, a década de 

1990 marca uma rearticulação original entre os 

termos “crítica” e “administração” (Fournier e Grey, 

2000), constituindo a emergência de uma 

subdisciplina denominada “Estudos Críticos em 

Administração”. Contudo, isso não significa que a 

crítica de um processo disciplinar próprio ao 

desenvolvimento da administração e o 

questionamento do controle da força de trabalho 

sejam problemáticas recentes. Ao contrário, ao 

longo do século XX vários autores exploraram e 

discutiram o aumento do poder social da 

administração (Burnham, 1945; Mills, 1956; Bendix, 

1956). Permeada pelas matrizes de poderes 

sociais e políticos, a administração foi, 

repetidamente, submetida ao crivo de análises 

críticas. Entretanto, é somente a partir da década 

de 1990, em meio e tradição anglo-saxões, que se 

realizou um esforço para unificar esse tipo de 

análise sob um mesmo brasão, denominado 

“Estudos Críticos em Administração”. Esse foi o 

título do livro precursor no assunto, publicado no 

início dos anos 1990 (Alvesson e Willmott, 1992a) 

e que desencadeou uma proliferação de 

publicações, colóquios, conferências, workshops e 

redes acadêmicas concebidas para discutir aquilo 

que poderíamos denominar de “administração 

crítica”. 

Nesse fervor de proliferação de eventos e 

publicações, os ECA emergem com o objetivo de 

A década de 1990 marca 

uma rearticulação original 

entre os termos “crítica” e 

“administração” (Fournier 

e Grey, 2000), 

constituindo a emergência 

de uma subdisciplina 

denominada “Estudos 

Críticos em 

Administração”. 

[...] os ECA emergem com 

o objetivo de conferir a 

palavra àqueles e àquelas 

que, ao se identificarem 

como racionais, 

indiscutíveis e 

indubitáveis, são 

raramente 

considerado(a)s pelas 

teorias organizacionais 

tradicionais que tendem a 

idealizar a administração. 
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conferir a palavra àqueles e àquelas que, 

ao se identificarem como racionais, 

indiscutíveis e indubitáveis, são 

raramente considerado(a)s pelas teorias 

organizacionais tradicionais que tendem a 

idealizar a administração. Expondo as 

faces ocultas, as estruturas de controle e 

de dominação e as desigualdades nas 

organizações, a abordagem crítica busca 

questionar permanentemente a 

racionalidade das teorias tradicionais e 

mostrar que as coisas não são 

necessariamente aquilo que aparentam 

no âmbito da gestão. 

Entretanto, uma das distinções essenciais 

desse movimento é que a crítica não 

constitui um mecanismo de descoberta da 

“terra prometida” da felicidade e da justiça 

– por exemplo, por intermédio de um 

ideário humanista monocultural e 

universalista. Ela refere-se a uma forma 

de atuação que favorece a reflexão, o 

questionamento e a renovação de 

situações e estruturas que impedem o 

desenvolvimento progressivo da 

autonomia e da responsabilidade social 

das pessoas (Alvesson e Willmott, 1996; 

Gabriel, 2001; Antonacopoulou, 1999). 

Nesse novo itinerário, os ECAs não são 

essencialmente contra a gestão e as 

organizações capitalistas, não operam 

por uma crítica generalizada e 

universalizante e não buscam um estado 

predeterminado de libertação do ser 

humano. Ao contrário, busca-se uma 

crítica parcial, temporária e localizada no 

De fato, à medida que os ECA 

adotam tal postura, são 

suscetíveis, cada vez mais, de 

se tornarem um recurso 

indispensável para os 

participantes da vida 

organizacional, podendo 

inspirar e sofisticar a reflexão, o 

questionamento e a renovação 

de processos, estruturas e 

teorias. Aproximando-se da 

práxis administrativa em tempo 

e espaço delimitados, esse 

novo movimento crítico pode 

equipar estudantes, gestores e 

outros profissionais com 

conceitos, ideias e 

entendimentos que funcionam 

como um contrapeso aos 

imperativos funcionais e 

instrumentais frequentemente 

encontrados em ambientes 

organizacionais. 
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âmbito de práticas, teorias e discursos que emergem no quotidiano das 

organizações. 

De fato, à medida que os ECA adotam tal postura, são suscetíveis, cada vez 

mais, de se tornarem um recurso indispensável para os participantes da vida 

organizacional, podendo inspirar e sofisticar a reflexão, o questionamento e a 

renovação de processos, estruturas e teorias. Aproximando-se da práxis 

administrativa em tempo e espaço delimitados, esse novo 

movimento crítico pode equipar estudantes, gestores e 

outros profissionais com conceitos, ideias e 

entendimentos que funcionam como um contrapeso aos 

imperativos funcionais e instrumentais frequentemente 

encontrados em ambientes organizacionais. Graças ao 

seu enraizamento no quotidiano específico, pode, ainda, 

oferecer formas de viabilização do exercício da cidadania 

corporativa e de ações que promovam a melhoria da 

qualidade de vida e de trabalho, que visem à construção 

de relações mais democráticas e justas e que mitiguem 

as desigualdades e diferenças de raça, sexo ou credo 

(Vergara e Branco, 2001, p. 22). 

(DAVEL; ALCADIPANI, 1990). 

 

A excelência na gestão, e especificamente os administradores e gestores, necessitam 

fundamentar-se nos Estudos Críticos em Administração. A situação é complexa e estabelecer 

qualquer referência ideológica ou de juízo de valor tende a estruturar resultados e cenários 

ficcionais. E para cada organização deve-se considerar suas especificidades. 

 

Diante do contexto da pandemia pelo Covid-19, que afeta as organizações públicas e 

privadas em escala mundial, atingindo a produção e os mercados, o desafio de administradores e 

gestores está em garantir a readaptação e a sobrevivência das organizações, reposicionando-as 

em realidades voláteis. E para garantir lógica na gestão, terá de identificar o que é específico e 

objetivo na sustentabilidade e perenidade das organizações. 

 

 

 

 

pode, ainda, oferecer 

formas de viabilização 

do exercício da 

cidadania corporativa 

e de ações que 

promovam a melhoria 

da qualidade de vida e 

de trabalho 
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CIDADANIA AMBIENTAL 

 

Ter atenção ao uso consciente dos ambientes e gerar trabalho, produção e convivência 

que protejam a natureza é o desafio central da cidadania ambiental para administradores e 

gestores. Todavia, além das organizações, esse desafio também necessita das ações colaborativas 

dos indivíduos em particular – clientes, colaboradores e familiares –, e dos entes políticos – Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

A cidadania ambiental envolve valores de responsabilidade e de disciplina que 

caracterizam as subjetividades das pessoas, suas reflexões Éticas e suas práticas Morais, 

estabelecendo propostas idealistas. 

 

Tradicionalmente, as organizações 

sempre mantiveram uma conflituosa 

relação com o meio ambiente. 

Contudo, nas últimas décadas, a 

crescente pressão social, política e 

econômica, advindas do 

fortalecimento do debate ambiental, 

vêm ocasionando transformações 

nas relações entre empresas e meio 

ambiente para que essas tenham 

uma conduta ambiental mais 

responsável. Conforme Abreu et al 

(2004, p. 3), “as empresas estão, 

portanto, sujeitas às mudanças nos 

valores e ideologias da sociedade e 

às pressões do ambiente externo à 

organização, que acabam por 

influenciar sua performance no mercado.”  

(SILVA; LIMA, 2013).  

 

O desafio de administradores e gestores para os próximos 80 anos é o de identificar, 

apontar e liderar às práticas objetivas de cidadania ambiental. 

 

 

A cidadania ambiental 

envolve valores de 

responsabilidade e de 

disciplina que 

caracterizam as 

subjetividades das 

pessoas, suas 

reflexões Éticas e 

suas práticas Morais, 

estabelecendo 

propostas idealistas. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

O desafio da responsabilidade social envolve os 

comportamentos e ações que as organizações 

estabelecem para a promoção do bem-estar dos 

colaboradores, stakeholders e clientes, viabilizando 

benefícios de abrangência coletiva. A atenção recai sobre 

as reflexões assertivas que administradores e gestores 

aplicam para mediar a multiplicidade de interesses. 

A responsabilidade social, por envolver variantes 

como Responsabilidade Social Empresarial, 

Responsabilidade Social Ambiental e Responsabilidade 

Social Corporativa, envolve os conhecimentos de outras 

Ciências, além da Administração, necessitando de 

profissionais de diferentes áreas para compatibilizar a 

tomada de decisões.  

 

Um ponto a se destacar é o crescente aumento 

de publicações de artigos em revistas e jornais 

destinadas ao público em geral mencionando tais 

questões, muitas vezes sem embasamento 

teórico, utilizando conceitos equivocados e não 

raramente contraditórios. Além disso, na visão de 

Soares (2004), verifica-se que uma parcela 

significativa dos trabalhos sobre o tema se 

caracteriza por uma visão essencialmente 

otimista em relação ao conceito, ressaltando 

sempre seus aspectos positivos. 

Para Kreitlon (2005), a justificativa normalmente 

empregada para incentivar os empresários em 

direção à responsabilidade social é instrumental 

e pragmática, afirmando que o mercado 

recompensará os conscienciosos, punindo, por 

sua vez, os inconsequentes. O mesmo é 

constatado por Rampinelli e Guimarães (2006) 

Envolve os 

conhecimentos de 

outras Ciências, além 

da Administração, 

necessitando de 

profissionais de 

diferentes áreas para 

compatibilizar a 

tomada de decisões. 

Para Kreitlon (2005), a 

justificativa normalmente 

empregada para incentivar 

os empresários em direção 

à responsabilidade social é 

instrumental e pragmática, 

afirmando que o mercado 

recompensará os 

conscienciosos, punindo, 

por sua vez, os 

inconsequentes. 
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quando afirmam que as ações e práticas socialmente responsáveis são 

apresentadas para os empresários como uma oportunidade para aumentar os 

lucros e potencializar seu desenvolvimento. 

Porém, constata-se que é possível encontrar alguns estudos que buscam 

suscitar maiores reflexões sobre o conceito e seus desdobramentos na 

sociedade atual. Entre eles, Joseph e Parkinson (2002) descrevem dúvidas e 

questionamentos daqueles que se dizem céticos ou 

críticos com relação à temática. Na mesma linha, 

Wolf (2001) apresenta duras objeções à tentativa 

das empresas de adotarem práticas socialmente 

responsáveis. Jones (1996) também critica o 

conceito e o discurso da responsabilidade social em 

termos da coerência teórica, saliência empírica e 

viabilidade normativa. 

No Brasil, nos últimos anos, começaram a surgir 

trabalhos mais críticos acerca do tema. Além do 

trabalho de Soares (2004) que tentou lançar um 

olhar crítico, ressaltando algumas contradições entre 

o movimento da responsabilidade social e o 

capitalismo, Ventura (2003) alerta para a 

necessidade de questionarmos o que se está 

escrevendo ou reproduzindo acerca dessa temática. 

Também pode-se encontrar alguns outros trabalhos 

que vão além do lugar comum de visualizar a 

responsabilidade social como uma nova forma de 

aumento dos lucros e melhora da performance. 

Pode-se perceber também nos últimos anos a 

difusão de novas correntes teóricas preocupadas em 

entender os fenômenos organizacionais. Entre elas, podem ser citadas a 

corrente do contingencialismo, a perspectiva do neoinstitucionalismo, a 

abordagem pós-moderna e a de estudos críticos organizacionais. Destacam-

se, nesse contexto, os estudos críticos de inspiração Frankfurtiana e os Pós-

estruturalistas, por suas propostas de romper com visões funcionalistas e 

instrumentais da Administração. Cada perspectiva, ao seu modo, vai discutir 

as questões de opressão e resistência nas organizações, desvelando as 

situações estruturais e históricas acerca da constituição da própria 

Cada perspectiva, ao seu 

modo, vai discutir as 

questões de opressão e 

resistência nas 

organizações, 

desvelando as situações 

estruturais e históricas 

acerca da constituição 

da própria organização 

em um sistema 

econômico capitalista e 

em uma política 

neoliberal. 
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organização em um sistema econômico capitalista e em uma política 

neoliberal. Essas abordagens vêm atraindo mais pesquisadores tanto pela 

originalidade, quanto possibilidade de promover mudanças no mundo da 

administração através da crítica e análise rigorosa das organizações e dos 

atores que nela atuam (PAES DE PAULA, 2006). 

(PINTO; MARANHÃO, 2012).  

 

Quanto as objetividades científicas necessárias para a prática da Administração, a 

responsabilidade social assume vulnerabilidade pois toda sua abordagem se dará por subjetividade 

e proposições ideológicas. 

 

No tocante ao discurso sobre a responsabilidade 

social, pode-se afirmar que ele é repleto de falhas, 

contradições e incongruências. Como bem 

visualizado por Soares (2004), a distância entre o 

mundo do trabalho presumido pela proposta de 

responsabilidade social e o que se constata é 

grande, pois inúmeras situações conflituosas e 

contraditórias não são contempladas no âmbito da 

responsabilidade social. Ademais, também no 

entender dessa autora, estudos revelam que existe, 

nas organizações, um discurso sobre uma certa 

ética e uma prática que não lhe corresponde. 

Assim, pode-se questionar até que ponto as ações 

propostas pela responsabilidade social empresarial 

correspondem à prática organizacional. 

(PINTO; MARANHÃO, 2012). 

 

 

  

O desafio de administradores e gestores para os próximos 80 anos é revisar as abordagens 

quanto aos aspectos aplicáveis de responsabilidade social que resultem praticidades mensuráveis 

e aplicáveis em grande escala. 

 

 

 

A distância entre o 

mundo do trabalho 

presumido pela proposta 

de responsabilidade 

social e o que se constata 

é grande, pois inúmeras 

situações conflituosas e 

contraditórias não são 

contempladas no âmbito 

da responsabilidade 

social. 
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HABILIDADE PARA LIDAR COM 

INFORMAÇÕES 

 

O desafio de lidar com informações é fato 

presente em todos os tempos da humanidade e de 

todas as atividades; e continuará sendo um 

desafio ad aeternum. E em concomitante com a 

habilidade para lidar com informações está o 

posicionamento que cada qual assume na 

sociedade e no mercado; ou seja, o 

posicionamento estratégico é estabelecido em 

conformidade com a melhor habilidade em lidar 

com as informações. 

A habilidade de lidar com as informações 

estão condicionadas pelo (1) Tempo e a 

Dedicação, o (2) Conhecimento e sua Ciência, e a 

(3) Aplicação e seu Contexto; todos esses vetores 

se articulam na geração de determinadas 

condições para o Posicionamento Estratégico. 

Dessas condicionantes, se destaca que o 

Tempo é a única que se caracteriza pela sua 

constância, inalterável e imodificável para 

todos; ou seja, o Tempo é igual para todos, 

indistintamente, em qualquer parte da Terra a 

velocidade de rotação do planeta e de sua 

translação no entorno do Sol serão a mesma 

para qualquer pessoa ou empresa. Todas as 

outras condicionantes são variáveis; ou seja, a 

Dedicação, o Conhecimento, Ciência, 

Aplicação, Contexto e Posicionamento 

Estratégico, são variáveis decorrentes da 

habilidade de cada um em melhor aproveitar a 

constante Tempo. 

Para lidar com as 

informações é necessário: 

(1) Tempo e Dedicação 

(2) Conhecimento e 

Ciência 

(3) Aplicação e Contexto 

(4) Método e Matemática 

o Tempo é igual para todos, 

indistintamente, em 

qualquer parte da Terra a 

velocidade de rotação do 

planeta e de sua translação 

no entorno do Sol serão a 

mesma para qualquer 

pessoa ou empresa. 
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Gerenciar o tempo é fundamental na vida das pessoas para que possam 

planejar e realizar suas pretensões no ambiente no qual está inserido. O 

ambiente, em constante mudança, é um fator essencial para se avaliar, pois 

impacta no comportamento do indivíduo e gera desafios para acompanhar 

essas transformações em tempo hábil. Nesse meio, predominam, do mesmo 

modo, decisões e escolhas importantes, que de alguma forma, são 

influenciadas pelo tempo que uma pessoa tem para executar suas decisões 

e suas escolhas. Para Chaves (2008) gerir o tempo é saber usá-lo para fazer 

atividades consideradas importantes e prioritárias, tanto na vida pessoal, 

quanto na profissional. Assim, a afirmação de “não ter tempo suficiente” pode 

ser decorrência do uso demasiado do tempo em tarefas consideradas 

dispensáveis ou não prioritárias para serem executadas no tempo disponível 

na vida de uma pessoa. O tempo, no cotidiano do homem, tem grande 

relevância no qual deve ser aproveitado em conjunto do que tem prioridade, 

valor e importância. 

(RODRIGUES, 2018). 

 

Para muitos, então, a solução pode indicar que um controle do Tempo, estabelecendo um 

cronograma disciplinado para amplicar os estudos, leituras, análises e propostas de melhorias, 

pode indicar que quem mais estudar livros, artigos, participar de palestras, seminários etc., terá 

maior habilidade para lidar com as informações. Ora. Essa é uma postura ingênua. Pois, levaria 

alguém a acreditar que ao ler todos os livros de administração já teria ampla habilidade para lidar 

com as informações. A superação de tal ingenuidade decorre da aplicação metódica do 

conhecimento. 

As condicionantes – (1) Tempo e Dedicação; (2) Conhecimento e Ciência; e (3) Aplicação 

e Contexto – serão qualificadas para o melhor posicionamento estratégico se forem trabalhadas 

conjuntamente com (4) Método e Matemática, e essas duas variáveis são as de maior 

vulnerabilidade e desconhecimento nas suas aplicações enquanto habilidade para lidar com as 

informações.  

 

Assim, o desafio da Administração, dos administradores e gestores, é o de trabalhar as 

condicionantes de Tempo e Dedicação, de Conhecimento e Ciência, e de Aplicação e Contexto, 

aplicando Método e Matemática para qualificar suas habilidades e desenvolver informações que 

validem o posicionamento estratégico sustentável das organizações. 
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EFICÁCIA  

 

Apesar do conceito de eficácia está amplamente trabalhado nos estudos da Administração 

Pública, objetivamos também inseri-lo na Administração Privada.  

Em Administração o conceito de Eficácia 

tem uma abordagem prática sempre ligada ao tempo 

presente e seu futuro imediato, ao dia a dia, em cada 

minuto. Uma Administração pode ser considerada 

eficaz se as suas ações estão atingindo as metas 

pontualmente, alcançando os resultados e os 

esforços gerando os números definidos para a 

sustentabilidade e perenidade da organização. 

Dessa forma, a eficácia está condicionada à ação 

diária dos administradores e gestores no atingimento 

das metas, na concretização dos resultados. 

Todavia, apesar de tratarmos de forma 

muito objetiva o conceito de eficácia, é necessário 

destacar que o desafio da Administração está em 

estruturar um conjunto de processos para uma 

organização eficaz, com capacidade de se auto 

gerenciar frente aos problemas que surgem e a 

superar instabilidades, sem a geração de 

conflitualidades que afetem metas, resultados e a 

própria organização. 

 

A eficácia consiste na capacidade de “fazer as coisas certas” ou de conseguir 

bons resultados; e isso inclui a escolha dos objetivos mais adequados e os 

melhores meios de alcançá-los. (MEGGINSON et al., 1998). 

 

 

O desafio para administradores e gestores é o de desenvolver padrões de processos e de 

controles para o desenvolvimento eficaz das organizações. E diante do exposto e dos contextos, 

esse desafio é urgente. 

 

Uma Administração pode 

ser considerada eficaz se 

as suas ações estão 

atingindo as metas 

pontualmente, 

alcançando os resultados 

e os esforços gerando os 

números definidos para a 

sustentabilidade e 

perenidade da 

organização. 
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EFICIÊNCIA 

 

Se compararmos a eficácia como sendo em acertar sempre o alvo, poderemos dizer que 

eficiência é o de acertar sempre o centro do alvo. Numa competição entre arqueiros, ganharia a 

medalha de ouro o que conseguir ser mais eficiente em acertar o centro do alvo e no menor tempo.  

Em Administração, a eficiência está correlacionada na utilização e aplicação dos recursos, 

com a melhor utilização da capacidade instalada por tempo de produtividade, diminuindo custos, 

mitigando desperdícios, evitando perdas e quebras, reduzindo a distância entre a produção e o 

consumidor e melhorando continuamente os dados e resultados financeiros. 

 

No ano de 2009, o mundo e os mercados vivenciaram uma severa recessão 

e, em 2010, uma recuperação puxada por estímulos. Em 2011, com o término 

da primeira década do século XXI que tornou a competição mais acirrada, 

com o aumento do nível de maturidade e saturação dos principais mercados 

globais que alertaram as empresas da importância, no sentido de se alcançar 

maior eficiência dos seus recursos instalados, bem como maior eficácia nos 

seus resultados. 

A globalização econômica intensificou a convivência das empresas com 

cenários de incertezas e imprevisibilidades onde as constantes mudanças, a 

acirrada concorrência e os novos padrões de qualidade e eficiência são 

elementos cada vez mais desafiadores (OLIVEIRA SOUZA, 2010). 

Corroborando, Silveira (2009) mostra que nos últimos quarenta anos, o 

aumento da competitividade no mercado globalizado levaram as empresas a 

produzirem produtos e serviços com qualidade, baixo custo e em menor 

tempo possível. A partir desta nova situação, abordagens, técnicas e 

princípios da gestão da qualidade passaram a receber um maior foco da 

gestão empresarial.  

(SOUZA et al., 2011).  

 

 

O cenário da economia e mercado mundial não oportuniza tempo de espera; diante do 

mesmo, o desafio de administradores e gestores para aplicação urgente é o de identificar, apontar 

e liderar às práticas e processos de eficiência para as organizações. 
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EFETIVIDADE  

 

A efetividade corresponde ao desenvolvimento simétrico do planejamento, de seus 

processos e do atingimento das metas, sendo aplicado nessa mesma simetria a eficácia e a 

eficiência. Considera-se também a efetividade como as ações de correção, sempre que 

necessárias, do planejamento e seus objetivos. 

 

A efetividade organizacional, por se tratar de um constructo relativo à 

percepção individual, pode ter diferentes significados de acordo com a 

perspectiva pela qual ela está sendo observada (FERNANDES et al, 2007). 

Segundo Cameron (1986), a efetividade organizacional é um constructo 

complexo, relativo a diferentes domínios de atividades organizacionais e que 

comporta múltiplas abordagens ou modelos. Umas das primeiras abordagens 

para efetividade organizacional foi definida como “Abordagem por Objetivos”, 

que define a organização como efetiva quando esta atinge seus objetivos 

internos (GEORGOPOULOS e TANNENBAUM, 1957). Esta abordagem, 

segundo Fernandes et al (2007) obteve críticas por ser considerada vaga, 

tendo em vista estar diretamente associada à definição correta dos objetivos 

organizacionais, sendo útil somente quando os objetivos da empresa são 

suficientemente claros e consensuais, limitados no tempo e facilmente 

mensuráveis. Outra crítica à Abordagem dos Objetivos, segundo 

Georgopoulos e Tannenbaum (1957), é feita em relação à situação em que 

os objetivos divergem entre diferentes constituintes da organização. Em 

virtude destas críticas, uma nova abordagem para efetividade foi proposta. A 

abordagem denominada de “Abordagem dos Sistemas de Recursos”, 

concentra-se na interação da organização com seu ambiente, considerando 

a efetividade organizacional como resultado da capacidade da organização 

em explorar o ambiente na aquisição de recursos escassos e valiosos 

(GEORGOPOULOS E TANNENBAUM, 1957). Conforme Fernandes et al 

(2007), através de uma perspectiva sistêmica a efetividade organizacional 

obteve um novo viés, onde as organizações passaram a ser vistas como 

sistemas abertos admitindo a existência de influências externas na efetividade 

organizacional. Sobre esta perspectiva, uma organização seria considerada 

efetiva de acordo com a sua capacidade de obter do ambiente externo os 
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recursos necessários para a realização de suas atividades e serviços (KATZ 

e KAHN, 1978). Cameron (1986), ao se referir a “Abordagem dos Sistemas 

de Recursos” de Georgopoulos e Tannenbaum (1957), faz uma crítica 

dizendo que está abordagem seria útil somente quando fosse possível 

identificar claramente a relação entre os recursos do ambiente externo e o 

desempenho organizacional. Após as críticas a “Abordagem dos Sistemas de 

Recursos”, surgem Hannan e Freeman (1977) para quem a efetividade 

organizacional está na capacidade de adaptação da organização diante de 

um contexto de profundas e permanentes modificações. Neste sentido, a 

efetividade organizacional pode ser definida como a capacidade de uma 

instituição corresponder às expectativas em relação aos produtos, serviços e 

resultados gerados no seu próprio contexto, uma medida de mensuração 

entre o planejado e executado (CAVALIERI, MACEDO-SOARES e 

THIOLLENT, 2004). Outra abordagem para efetividade organizacional foi 

definida por Pfeffer e Salancik (1978), na qual uma organização é considerada 

efetiva quando o sucesso na realização de seus objetivos atende a 

necessidades de seu público-alvo, esta abordagem foi chamada pelos 

autores de “Abordagem da Ecologia Populacional”. A efetividade 

organizacional também pode obter definições diferentes em virtude do espaço 

de tempo utilizado para sua análise, neste sentido pode-se dizer que existe 

uma efetividade de curto prazo e uma efetividade de longo prazo. Segundo 

Katz e Kahn (1978), a efetividade em curto prazo diz respeito à obtenção de 

lucro ou resultados pontuais enquanto a efetividade em longo prazo diz 

respeito à sobrevivência da organização e sua permanência no mercado. 

(WIEDENHÖFT et al, 2012).  

 

 A efetividade compreende uma atenção particular para formar as equipes e suas ações; 

ou seja, a de integrar sinergicamente os pontos fortes e complementares na formação das equipes, 

motivadas para a execução do planejamento, a superação de desafios e o atingimento de metas. 

E nesse contexto, as ações de engajamento se darão de forma mais assertiva entre organização e 

mercado. 

 

O desafio de administradores e gestores para ações urgentes, pois não pode ser de 

maneira alguma aguardado, é o de estruturar ações para contextos complexos e de superação 

imediata, formando equipes sinérgicas na execução do planejamento e em atingir ou mesmo 

superar metas. 
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GESTÃO DE PESSOAS  

 

Uma concordância que pode ser aplicada como premissa inicial é a de que somente se faz 

gestão sobre aquilo que se conhece; conforme essa referência, podemos também afirmar que a 

Gestão de Pessoas é atividade complexa e de difícil realização. Isso pelo fato de também ser 

complexo conhecer a totalidade das personalidades das pessoas que integram as equipes, de 

compreender suas Culturas e suas Identidades Culturais. 

E outra certeza que se destaca do contexto é a de que 

gestores e administradores, no âmbito da Gestão de 

Pessoas, tornam-se “reféns” das coordenações 

comportamentais que cada pessoa assume como válida; 

se essas 

coordenações 

estão de acordo 

com os 

comportamentos 

que o gestor 

considera como 

válido, as 

pessoas e suas 

atividades são 

consideradas 

acertadas e profissionais, mas se o comportamento das 

pessoas destoa de alguma orientação do gestor, este 

passa a ser motivo de reorientação.  

A Gestão de Pessoas passa pela expertise dos 

administradores e gestores em compreenderem sobre as 

Culturas e as Identidades Culturais das pessoas e de 

identificar os pontos fortes e os pontos fracos de cada 

integrante das equipes da organização. Assim, estabelece 

a organização dos pontos fortes de cada integrante da 

equipe, estabelecendo a coordenação sinérgica de tais 

forças ou competências, bem como também administrando 

os pontos fracos dos respectivos.  

gestores e 

administradores, no 

âmbito da Gestão de 

Pessoas, tornam-se 

“reféns” das 

coordenações 

comportamentais que 

cada pessoa assume 

como válida 

A Gestão de Pessoas 

passa pela expertise 

dos administradores e 

gestores em 

compreenderem 

sobre as Culturas e as 

Identidades Culturais 

das pessoas e de 

identificar os pontos 

fortes e os pontos 

fracos de cada 

integrante das 

equipes da 

organização. 
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Todavia, os estudos sobre Gestão de Pessoas necessitam de pesquisas metódicas. 

 

No que tange especificamente às políticas e práticas de GP [Gestão de 

Pessoas], a única revisão publicada foi a de Demo, Fogaça, Nunes et al. 

(2011), que apresentou uma síntese do estado da arte e o cenário de diversos 

estudos científicos de primeira linha no período de 2000 a 2010. Os resultados 

desse estudo apontam a relevância estratégica para as organizações dos 

estudos sobre políticas de GP, ratificando os achados de Tonelli, Caldas, 

Lacombe et al. (2003). Como sugestão, foi proposto relacionar as políticas e 

práticas de GP a outras variáveis do comportamento organizacional e 

combinar diferentes perspectivas metodológicas para analisar com maior 

propriedade seus efeitos no bem-estar dos colaboradores e nos resultados 

organizacionais. A partir dos resultados engendrados na revisão de Demo, 

Fogaça, Nunes et al. (2011), mostra-se necessária uma atualização dessa 

revisão, retratando os avanços nos 

indicadores de produção para 

mapear o cenário atual das 

pesquisas publicadas sobre o tema, 

o que este artigo se propôs a fazer. 

Destarte, há consenso de que as 

práticas de GP produzem 

desempenho organizacional 

superior quando são utilizadas em 

conjunto e de maneira integrada à 

estratégia de negócios (EZZAMEL, 

LILLEY e WILLMOTT, 1996; 

GUEST e HOQUE, 1994). A 

pesquisa de Fogaça e Coelho Júnior 

(2015) identificou que a satisfação é 

muito importante para a obtenção 

de melhores índices de desempenho. E isso também é válido para pequenas 

empresas, como é o caso do estudo recente de Machado e Fischer (2017), 

ao identificar que as práticas de GP incorporadas ainda são bastante pontuais 

e básicas, carecendo de um desenvolvimento maior para que se tornem um 

elemento estratégico para a organização. 

(DEMO; FOGAÇA; COSTA, 2018). 

as práticas de GP 

produzem 

desempenho 

organizacional 

superior quando são 

utilizadas em 

conjunto e de maneira 

integrada à estratégia 

de negócios 
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Apesar da vulnerabilidade dos estudos correspondentes ao tema, necessário se faz em 

desenvolver abordagens sobre os referenciais comportamentais das pessoas, abarcando sobre os 

aspectos culturais. E, de fato, no interior de uma mesma 

empresa, diferentes Culturas e Identidades Culturais 

coexistem e se cruzam, mas a Cultura da empresa 

necessita ser a integradora. Todavia, os gestores e 

administradores, no processo de Gestão de Pessoas, 

necessita compreender que a cultura da empresa é 

construída por todo um complexo jogo de interações entre 

as pessoas e os grupos, gerando microculturas. Assim, a 

atenção a ser dada para a Gestão de Pessoas em uma 

organização 

parte da 

compreensão que administradores e gestores têm sobre 

as microculturas dos grupos que permeiam a 

organização. Estas são criadas considerando o contexto 

próprio da empresa, especialmente das limitações da 

organização formal do trabalho e da tecnologia utilizada. 

Uma mesma organização formal, acompanhada de uma 

mesma tecnologia não leva necessariamente a uma 

microcultura idêntica, e isso torna-se o fator de 

complexidade para a realização da Gestão de Pessoas. 

Isso decorre do fato de que a Cultura de uma empresa se 

situa na interseção das diferentes microculturas 

presentes no interior dessa mesma empresa, e essas não 

estão necessariamente em harmonia; relações de forças 

culturais surgem e se traduzem, e é esse o contexto que 

exige a expertise de administradores e gestores para a 

realização da Gestão de Pessoas. 

 

O desafio de administradores e gestores para ações urgentes, pois não pode ser de 

maneira alguma aguardado, é o de estruturar processo de Gestão de Pessoas que identifique os 

pontos fortes de pessoas e grupos, visando estabelecer a integração sinérgica das capacidades e 

competências para a sustentabilidade assertiva da cultura da organização. 

 

no interior de uma 

mesma empresa, 

diferentes Culturas e 

Identidades Culturais 

coexistem e se 

cruzam 

a Cultura de uma 

empresa se situa na 

interseção das 

diferentes 

microculturas 

presentes no interior 

dessa mesma 

empresa, e essas não 

estão 

necessariamente em 

harmonia 
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SUMÁRIO DOS DESAFIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO NO SÉCULO XXI  

 

QUADRO 1: Qualificadores e os desafios da Administração no século XXI com o tempo de 
resposta. 

QUALIFICADORES DESAFIOS 
TEMPO DE 
RESPOSTA 

Visão sistêmica 
Aplicar Métodos para compreender relações e 

perseguir resultados 
Urgente 

Excelência na 
Gestão 

Garantir a readaptação e a sobrevivência das 
organizações, reposicionando-as em realidades 

voláteis 
Urgente 

Conhecimento Buscar conhecimentos assertivos Urgente 

Habilidade para 
lidar com as 
Informações 

Trabalhar as condicionantes de Tempo e 
Dedicação, de Conhecimento e Ciência, e de 

Aplicação e Contexto, aplicando Método e 
Matemática 

Urgente 

Eficácia Desenvolver padrões de processos e de controles Urgente 

Eficiência Identificar, apontar e liderar às práticas e processos Urgente 

Efetividade 
Estruturar ações para contextos complexos e de 

superação imediata, formando equipes sinérgicas 
Urgente 

Gestão de 
Pessoas 

Identificar os pontos fortes de pessoas e grupos, 
visando estabelecer a integração sinérgica das 

capacidades e competências 
Urgente 

Função 
Coordenar processos e comportamentos para a 

sustentabilidade e perenidade das pessoas e 
organizações 

Próximos oitenta 
anos 

Ética e Moral 
Prospectar os contextos Éticos e os contextos 

Morais 
Próximos oitenta 

anos 

Gestão de Riscos 
Identificar os potenciais riscos inerentes a 

organização 
Próximos oitenta 

anos 

Cidadania 
Ambiental 

Identificar, apontar e liderar às práticas objetivas de 
Cidadania Ambiental 

Próximos oitenta 
anos 

Responsabilidade 
Social 

Desenvolver praticidades mensuráveis e aplicáveis 
em grande escala 

Próximos oitenta 
anos 

Plano e 
Planejamento 

Prospectar conhecimentos para elaborar Planos e 
Planejamentos assertivos 

Próximos oitenta 
anos 

Desafios 
Prospectar os desafios específicos das 

organizações 
Próximos oitenta 

anos 

Visão Globalizada 
Identificar e hierarquizar a posição que ocupa a 
organização nas redes de mercado, produção e 

consumo 

Próximos oitenta 
anos 

Fonte: Elaborado por Charles A. Kieling, abril de 2020. 
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