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/ Resumo ;• . ~ 

/' l!.~.:t. 

0 objective deste trabalho e averiguar o processo da tomada de decisao estrategica':_ · 
. I 

numa grande organiza<;ao com capitais publicos e privados do sector petrolifero nacionaL ~ · 

Considerando o enquadramento te6rico facultado pela analise estrategica, considerou-se · 

indispensavel garantir a existemcia de urn processo na tomada de decisao estrategica, no 

qual e pertinente destrin<;ar entre variaveis identificativas - intermitencia e extensoes - e 

variaveis explicativas desse mesmo processo. 

Com alguma inova<;ao, examinaram-se os efeitos tanto de algumas complexidades 

especificas nas e em redor das organiza<;oes, como da moda na gestae e dos mecanismos 

de poder dos directores, consultores internacionais e lobbies, que tern, como variaveis, urn 

impacto mensuravel e estatisticamente significative na decisao estrategica. E ainda, no 

ambito da decisao estrategica, visibilizou-se a importancia que tern as rela<;oes profissionais 

entre os accionistas-principais e os decisores-agentes nas respectivas carreiras destes, 

ensaiando-se finalmente alguns predictores sobre o exito da decisao estrategica. 

0 principal contribute deste estudo foi a determina<;ao das variaveis de decisao 

estrategica numa das maiores organiza<;oes do nosso pais e, a constata<;ao de que sao 

tambem as mesmas que suportam alguns estudos de Bradford, verificando-se, portanto, urn 

maier e mais util entendimento de como se processa a tomada de decisao estrategica nas 

organizagoes. 

PALAVRAS-CHAVE: Processo-de-Decisao-Estrategico nas Organiza<;oes; Complexidades; 

Moda~Fusoes; Poderes; Firmas de Consultores lnternacionais; Lobbies; Estatutos. 

Abstract 

The aim of this work, is to study the strategic decision making process in the 

organizations, with public and private capital at national oil sector. It deals, with how bigger 

decisions are made at the top of the bigger organizations. 

The research was spurred by the fragmentary nature of what is known about decision 

making. A descontinous type-process deals, first with the intermitance, and duration process 

time and after with complexity and new power variables, to explain that the nature of the 

process, is a response to politicality as well as to complexity. To know the process, first 

know the complexity of the problems and the politicality of the interests which have a 

mensurable impact with a statistic significance. 

In addition, and in connection, with the decision making-process, we study the agent 

decision-maker career and his professional relation with the capital representatives and also 

with a set of predictators to decide with success. 

KEY WORDS: Strategic-Decision-Making-Process; Organizations; Power; Consulting Firms; 

Lobbies; Profissionai-Status. 
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0 matematico ensina-me como verificar as minhas terras; mas devia antes ensinar-me a 

compreender quanto e o suficiente para os humanos. ( ... ) Que cillncia elegantel Sabes como 

calcular o clrculo no plano e o seu conteudo esferico, ( ... ) nada existe que nAo seja abarcado 

pela tua escala de medida. Se es urn mestre nessa arte, mede entAo a alma humana. Sabes o 

que e uma linha direita: de que te serve, se nAo souberes o que e uma linha direita na vida? 

Seneca, carta a Lucflius (LouyA, 1999: 8) 

The second, half of the twentieth century has been dominated by the economics and 

politics of oil. Access to oil makes the difference between mere survival and prosperity. 

It can also make the difference between war and peace. Oil today is the world's biggest 

business. Salameh (1990: 11) 

1\Jada iiii"Bia dficil, e p:r ia&c lrBiB fl"ll=icaD, d:J q.m HB" ~ de da:idr. 

1\l!p:ieio llhiga. 1'111 .m 

(. .. ) i 1 faut a nouveau regarder (. .. ) que tous 
1 es parfums de toutes des Arabi es 
ide6logiques, ne purront jamais effacer 
aucune relation concrete entre des individus 
ou entre des groupes humai ns ne peut jamai s 
etre depouillee de sa dimension de pouvoir. 

crozier (1970: 30) 

Com a presente disserta9ao pensamos poder contribuir para urn 

melhor conhecimento do processo de tomada de decisao estrategica nas 

organiza96es em geral e numa grande organiza9ao do sector petrolifero 

nacional, em particular. 

Neste final de seculo e de urn Iongo percurso do modernismo pelas 

sociologias especializadas ligadas a tomada de decisao, mantem-se a 

perenidade do acto de decidir nas varias vidas dos homens e das 
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organizac;oes, atendendo a que estas no seu dialogo permanente com o meio 

envolvente, enfrentam cada vez mais vagas de mudanc;a que exigem 

processes de decisao estrategica mais especificos, complexes e politizados. 

Escolhemos a maior organizac;ao do sector petrolifero - a actividade 

comercial, industrial e de emprego representam cerca de 80% do universe 

petrolifero - no caso a Petrogal e tambem por reter em si uma caracteristica 

peculiar que e a de ser uma organizac;ao de capital misto. Ou seja, o estudo 

de caso que faremos sabre a Petrogal revela-se, quanta a nos, pertinente, 

primeiro, por pertencer a urn sector de actividade nao frequentemente 

abordado na literatura e, segundo, porque a analise do processo de tomada 

de decisao numa organizac;ao desta natureza tern, necessariamente, 

diferenc;as face ao processo de decisao em organizac;oes de menor 

dimensao, com capitais exclusivamente privados e urn numero reduzido de 

proprietaries. 

A selecc;ao do tema da tomada de decisao e respective estudo de caso 

nao foram casuisticas. Resultaram de urn Iongo processo de observayao 

participante que culminou na concretizayao do actual estudo que 

consideramos ter alguma importancia te6rica e actualidade. 

Sabemos que a presente "narrativa" da observac;ao efectuada durante 

urn periodo que se pode considerar Iongo de 30 anos, apresentara vantagens 

inerentes a proximidade que a observac;ao exige, uma vez que nao se teve 

de ultrapassar o habitual distanciamento do tecido social da organizac;ao 

perante a presenc;a de urn observador estranho. Contudo, este facto nao 

fara esquecer que urn projecto desta natureza, armadilhado de tabus, exige, 

tambem, o distanciamento indispensavel para uma abordagem que se 

pretende multidisciplinar na perspectiva s6cio-organizacional. 

A analise do processo de decisao estrategica na Petrogal incidira ate 

ao ano 2000, quer por imperatives metodol6gicos, quer porque sera a partir 

dessa data que poderao ter Iugar reestruturac;oes do sector petrolifero, 

nomeadamente fusoes entre empresas de gas natural e de refinac;ao. No 

entanto_, nenhuma das decisoes estrategicas, entretanto estudadas, perderao 

acuidade ou actualidade nem as respectivas conclusoes. 

0 sector petrolifero parece-nos representar urn campo de analise 

s6cio-comportamental privilegiado, no contexte especifico da tomada de 
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decisao na organizac;:ao seleccionada, porque constitui urn espac;:o de 

confluencia de multiplas interacc;:oes de natureza social, econ6mica, 

tecnol6gica, intelectual e politica e, por isso, com pleno significado para a 

analise do processo de tomada de decisao nas organizac;:oes. Neste sentido 

concentramo-nos na procura de urn modelo comp6sito a fim de fundamentar 

~ a complexidade da organizac;:ao o qual tomou em considerac;:ao, quer os 

modelos politico e organizacional quer o modelo da mono-racionalidade. 
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Tentamos, sobretudo, analisar o processo de tomada de decisao 

estrategica e reter o papel efectivo dos gestores-decisores numa grande 

organizac;:ao do sector petrolifero, que e a Petrogal, papel/papeis muitas 

vezes dificeis de analisar a luz das teorias organizacionais conhecidas. 

Nao nos interessou tanto salientar a tradicional dicotomia neoliberal 

entre capitais publicos e privados mas, antes, a convivencia original de 

ambos os capitais 1 que, independentemente da escolha do parceiro 

estrategico, permite sustentar, com alguma inovac;:ao, a existencia de 

diferentes poderes mas que estes nao constituem propriamente urn obstaculo 

a tomada de decisao estrategica. 

No estudo de caso efectuado, a nivel descritivo e das organizac;:oes, 

consideramos a existencia de varios modos de decisao consubstanciados 

num processo com varias fases - e nao apenas com uma unica fase, num 

ambito 16gico-estrutural, a nivel individual, prescritivo e optimizante - em que 

se privilegiou, nao a justificac;:ao de mais uma tipologia, mas, antes, a 

averiguac;:ao das razoes porque determinada decisao e efectuada via dado 

processo e nao outro alternative. Ou seja, pretendemos investigar as 

determinantes e, depois, a explicac;:ao do processo da tomada de decisao. 

Assim e face ao processo de tomada de decisao em analise serao de 

salientar variaveis como "intermitencia" e "extensao total do processo" que 

descrevem e indiciam urn determinado processo de decisao e, depois, 

variaveis como "complexidade" e "poderes" que serao as que influenciam o 

processo de decisao. 

1 
Capital publico conjugado aftemadamente, desde 1990, com capitais franceses (Tottal}, depois 

capitais portugueses (Petrocontrol} e actuafmente itafianos (ENI). 
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Parece-nos, importante destrinc;ar os factores que identificam o 

processo de tomada de decisao e os factores que explicam esse mesmo 

processo e estabelecer, depois, a relac;ao entre esses dois tipos de factores 

por forma a delinearmos urn modo de decisao estrategico peculiar numa 

grande organizac;ao do sector petrolifero nacional. 

Nesta perspectiva tenho-me preocupado em avanc;ar e aprofundar na 

empresa, se o comportamento politico do decisor, em vez de constituir 

oposiyao classica ao comportamento racional, conforme largamente escrito, 

nao sera hoje, tambem paradoxalmente, uma atitude subtil para apoiar a 

implacavel racionalidade econ6mica. E reciprocamente, se a invocac;ao da 

mesma racionalidade, nao tern actualmente, tambem constituido uma 

cobertura inteligente e incontestavel - porque socialmente e bastante aceite 

na sociedade de consumo - de certas decisoes, que efectivamente, tern urn 

conteudo eminentemente politico. 

Em termos de metodologia o presente estudo tern por base, como se 

referiu antes, a observac;ao participante do processo de tomada de decisao, 

durante varios anos, na Petrogal, industria integrada de crude em Portugal. 

Est~ observac;ao foi enriquecida por uma estadia informal em Bradford, sede 

conhecida de importantes exercicios te6ricos sobre a decisao empresarial. 

A observac;ao participante foi acompanhada de entrevistas pessoais, 

apoiadas em guioes orientadores e num inquerito assistido aos principais 

dirigentes, administradores e tecnicos da empresa, considerados fontes 

inequivocas e quase unicas da legitimidade dos saberes sobre a decisao na 

empresa. A utilizac;ao destas tecnicas de analise s6cio-organizacional visou 

fundamentar cinco hip6teses de trabalho: 

• A primeira, que os gestores, na macro-estrutura das organizac;oes 

desenvolvem diferentes tipos de decisoes, e para cuja interpretac;ao, a 

nivel estrategico e indispensavel considerar a existencia de urn processo. 

E neste caso esse processo tern urn grau de descentralizac;ao reduzido e 

de apoio analitico elevado. 

• A segunda, que os processos de tomada de decisao nas organizac;oes, 

podem ser identificados atraves das variaveis denominadas 

"intermitencia" e "extensao total", as quais ao assumirem valores 
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superiores a cinquenta por cento fundamentarao urn processo de tomada 

de decisao especifico, identificado como descontinuo. 

• A terceira, que esse processo de decisao descontinuo esta correlacionado 

com determinadas decisoes estrategicas explicadas por variaveis como 

"complexidades" e "poderes dos directores, consultores e lobbies." 

• A quarta, que na reflexao sobre a tomada de decisao estrategica, 

gestores-decisores formalmente empossados, tomam tambem em 

considerayao o tipo de relagoes a manter com os diferentes nucleos de 

accionistas, relagoes essas que podem comprometer a sua presenga na 

tom ada de decisao a prazo e mesmo a sua integragao na empresa e, 

logo, a consolidayao do seu percurso profissional. 

• A quinta, que no sector em analise - o petrolifero - e perante urn poder 

dividido, a predicgao do exito relativo de uma tomada de decisao 

estrategica, assenta, no minimo, quer no grau de ambiyao e realismo dos 

objectives previamente estabelecidos, como na adequayao dos tipos das 

estrategias escolhidas perante os resultados esperados. 

A analise das hip6teses formuladas parece-nos pertinente e de algum 

valor acrescentado no contexto das analises dos processos de tomada de 

decisao em Portugal que sao, em geral, efectuadas mais de urn ponto de 

vista econ6mico e financeiro, do que na vertente s6cio-organizacional. 

As etapas de investigayao prosseguidas - a especificayao dos 

objectives, as leituras efectuadas, o estabelecimento das hip6teses, os 

metodos utilizados e, depois, as conclusoes - apoiaram-se nos 

procedimentos cientificos sugeridos por Quivy et al. (1988), Hussey (1997) e 

Eco (1995). 

Em termos de enquadramento geral da tomada de decisao e da nossa 

posiyao de partida para o presente estudo, gostariamos de dizer que durante 

a primeira metade do sec. XX, a tomada de decisao nas organizayc)es tinha 

por base o principia neoliberal da concorrencia perfeita. De acordo com este 

principia, as empresas operavam como sistemas fechados, onde o poder 

objectivo de recompensar e punir era apenas suavemente aflorado no ambito 

da autoridade racional - legal weberiana, as estruturas identificavam-se com 
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a rigidez da pin3mide burocratica, para alem de apenas se conceber a 

existencia de urn unico decisor isolado e plenamente racional. , J 

Esta realidade hist6rica alterou-se, resultante de uma evoluc;ao natural 

das organizac;oes, sendo, nos dias de hoje, possivel olhar de forma diferente , I 
os processes de decisao e analisa-los mesmo numa perspectiva s6cio-

organizacional. 

A evidencia empirica e a realidade, primeiro, a antropologia e a 

sociologia anglo-sax6nica e francesa, depois, permitem concluir que ha na 

sociedade muitos mais tipos de poderes, bern como processes diferenciados 

da tomada de decisao. 

Actualmente, as grandes organizac;oes - multinacionais e empresas de 

capitais publicos - sao, sobretudo, encaradas como sistemas abertos, que 

operam em mercados de concorrencia imperfeita, mercados onde a 

informac;ao e de acesso generalizado, as estruturas flexibilizaram as suas 

pin3mides burocraticas, surge o conceito de racionalidade limitada. Para 

alem destas alterac;oes profundas nas organizac;oes, outras ocorrem como o 

facto de se reconhecer cada vez mais que nelas tern Iugar uma relatividade 

politica interna, consubstanciada no reconhecimento paralelo de novos 

poderes, oriundos tanto das estrategias dos actores, como do dialogo das 

empresas com o seu meio envolvente. Subsistem, contudo, determinados 

saudosismos consubstanciados no regresso ao passado conforme 

preconizado em alguns temas sobre a exceh3ncia2 (Patters e Waterman, 

1983). No presente estudo, pretendemos salientar que o decisor-gestor vive 

hoje num mundo caracterizado por situac;oes hibridas (nem sempre muito 

concretas e objectivas) que desafiam e transcendem fronteiras que a 

modernidade nos legou, e e a partir delas que estruturamos o nosso 

raciocinio sabre a realidade. Os decisores pelos seus perfis, talentos e 

interesses pr6prios assumem, ou sao coagidos a assumir, comportamentos 

que extravasam a racionalidade plena. Hoje, as grandes organizac;oes 

defendem o mercado mas nao se subordinam a este procurando, tambem, 

2 Le Mouel (1991) ja se referia a aridez do conteudo das teorias da excelencia, denunciando o citado 
culto da excelencia e do seu modelo simplificador apelativo de renascimento mitico, da predominancia 
da mudan98 e do elitismo dos "her6is", mas perfeitamente vazio de conteudo. 
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intervir activamente no seu meio envolvente3. A informac;ao e comunica~o-" - , ·':::'·\ 
l !'.'i ·..'t 

sao mais generalizadas pese embora a que e vital para a tomada de deci~,~P · :' / 

se demonstre muitas vezes difundida de forma restrita se nao mesmo· 

~ seleccionada. Pensamos que a nao-decisao deliberada constitui, ainda que 
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paradoxalmente, uma tomada de decisao efectiva. Existem variaveis 

econ6micas classicas de decisao racional, como, por exemplo, a margem 

operacional de refinac;ao que, surpreendentemente, nao sao controladas 

pelas pr6prias empresas refinadoras. Tambem se verifica que no interior e 

exterior das empresas se formam coligac;oes discretas mas com forte 

protagonismo nos processos reais de tomada de decisao estrategica nos 

niveis superiores das organizac;oes. 

Todo este conjunto, nao exaustivo de elementos divergentes, 

resultantes de contradic;oes de natureza ontol6gica e epistemol6gica no 

paradigma tecnico-funcionalista4
, ajuda a esclarecer a posic;ao vivida pelos 

gestores-decisores no processo de decisao estrategica nas organizac;oes 

(Stewart, 1983: 52)5 sendo tambem visivel na analise de conteudo das 

entrevistas efectuadas no ambito do nosso estudo de caso. 0 gestor 

profissional, como agente que nao tern a propriedade do capital da empresa, 

3 Na pratica, e sem desejar demonstrar qualquer insistencia, seleccionei os seguintes exemplos 
te6ricos e praticos: 
• Em Galbraith (1983: 133-143-155) e adaptadamente podemos resumir: 
" ... o exercicio do poderdepende dum condicionamento social que procura oculta-lo. Ensina-se que em 
democracia e num sistema de livre iniciativa a autoridade repousa na soberania do consumidor, 
ocultando-se desse modo o poder efectivo das organizagoes quer sobre o Jegislativo quer sobre a 
economia e que domina pregos, custos e as reacgi5es do consumidor. As grandes organizagi5es 
integram-se no mercado mas nao se subordinam ao mesmo ... " 
• Em Gas Industry - Companies accused of manipulating rules. 
. . . Uk energy regulator Ofgem yesterday named seven companies that it said had manipulated gas 
trading rules to their advantage last year at a cost of Pounds 65m ($105.30m) to commercial customers 
and the industry " (Financial Times, 18/12/99). 
• u ••• Ha dois anos a respeitavel Merril Lynch teve interesse em fazer cair no fecho a cotagao do BCP 
. . . um movimento identico afectou desta vez as acgoes da EDP, neste caso impulsionado por um 
Banco estrangeiro numa desvalorizagao muito elevada ... todos os mercados sao feitos de pequenas e 
grandes manipulagoes ... enfim, sao as forgas do mercado no seu me/hoi' (Expresso, 14/10/00). 

4 Apenas desejamos assinalar algumas anomalias claras do paradigma tecnico-funcionalista, cujo 
aprofundamento em pormenor se pode ver em Capra (1982) e Feyerabend (1993) entre outros. 

5 how research as changed the traditional picture u( ... ) a ideia adquirida do gestor como alguem que 
planeia, organiza, motiva e contra/a sugere um processo 16gico e ordenado em que estas diferentes 
actividades sao distinguidas pelo proprio ou por outro observador e em que o gestor tem tempo para se 
dedicar ap planeamento 0 quadro que ressalta dos estudos sobre o que fazem os gestores, e o de 
alguem que vive num rodopio de actividades, cuja atengao tem de constantemente mudar de objecto ou 
de problema ou de pessoa, vivendo num mundo de incertezas, em que a informagao re/evante inclui 
intriga e especu/agao sobre o que as outras pessoas pensam e o que e provavel que fagam, pelo que e 
necessaria, fundamentalmente em cargos superiores, desenvolver uma rede de contactos que saiba 
informar sobre o que se passa e o que e provavel que acontega." 
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encontra-se incrustado numa realidade concreta que e o mundo real e diario 

da organizac;ao - being in the world (Heidegger, 1962: 36) - a qual por ja 

existir com hierarquias, equipamentos, tecnologias e valores pr6prios vai 

criar-lhe limitac;oes obrigando-o a decidir com base nas variaveis existentes e 

nao em termos puramente racionais sobre as mesmas. 0 gestor sente-se 

como que atirado - being throw the world (/d. Ibid.) - para urn mundo 

inc6modo, uma vez que se dispersa por varios papeis, dispersao que nao 

possibilita a utilizac;ao plena dos algoritmos optimizantes, que o obriga a 

relac;oes de poder (Pfeffer, 1994) e a negociac;oes informais. Para alem 

disso, tern de suportar riscos profissionais resultantes de investimentos 

efectivos, optando por vezes por interesses contraries aos de alguns 

accionistas, dada a impossibilidade de o fazer de forma a que o interesse de 

todos os accionistas existentes fique satisfeito (Jensen e Meckling, 1976 e 

Eisenhardt, 1989b). 

A vida e a carreira de urn gestor e avaliada dramaticamente, atraves 

da perspectiva financeira que e trac;ada pelo mercado e exigida pelos 

accionistas. 0 economicismo, atraves do poder, serve hoje de criteria a 

quase toda a actividade empresarial e na qual o proximo nao e amado, sendo 

diplomaticamente suportado, se for urn concorrente estrategico e apenas 

tolerado, se for urn recurso humano indispensavel. 

0 comportamento politico na empresa e uma realidade do mundo 

actual, pelo que tudo nas organizac;oes tern por referencia acordos e 

negociac;oes, e com repercussoes significativas na tomada de decisao. 

Esta realidade do mundo empresarial, que em termos eticos e mais ou 

menos discutivel, aponta para uma 16gica organizacional que, por existir, 

implica que tenha de ser reconhecida tal como e, e nao como aconselha a 

16gica das ciencias matematicas ou a pura ambic;ao de alguns decisores

gestores a sombra das mesmas. A ausencia de uma leitura adequada da 

16gica organizacional real na empresa, em certos momentos criticos, tern sido 

uma das pnnc1pais causas do fracasso de gestores-decisores 

reconhecidamente experientes (Feldman e March, 1986; Mintzberg, 1995). 

Por outro lado, e de assinalar que depois da fase final do processo de 

tomada de decisao, denominada implementac;ao, e necessaria avaliar a 

extensao do "gap", isto e, o desvio entre o que foi decidido pela autoridade 
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institucional e o que foi efectivamente realizado. Sao inumeras as vezes em 

que esse "gap" e enorme, quer em termos financeiros, quer de 

incumprimento de prazos, quer pela falta de qualidade ou piores 

performances ambientais. 0 "gap" existente esta muitas vezes relacionado 

com o perfil de lideran9a e as fontes de poder dos actores-decisores, para 

alem, a nosso ver, com a qualidade de decisao e mesmo com a experiencia 

profissional e ambiyao dos mesmos decisores6
. 

Finalmente, gostariamos de salientar a importancia da dupla 

propriedade do capital accionista - publica e privada - no processo de 

decisao e no desempenho dos gestores profissionais que, neste caso, sao 

nomeados mas sem deterem capital. Nao e a contradi9ao inerente a esta 

realidade entre interesse publico e privado que interessa assinalar, mas antes 

no conflito de principios - e pouco visivel na literatura - ao nivel proprio de 

cad a partner e nao entre eles. 

0 accionista Estado funcionando como urn dos partners tanto defende 

principios capitalistas em termos de organiza9ao empresarial, preocupando

se com a posiyao da empresa face a concorrencia e ao meio envolvente, 

como por outro lado demonstra como governo, preocupa9oes que sao 

frequentemente consubstanciadas em normas legais que configuram a 

seguran9a estrategica da economia nacional em termos de combustiveis. 

Persegue, entao, dois objectives opostos e desenvolvidos a niveis diferentes. 

0 accionista privado, funcionando tambem como partner defende, 

naturalmente, principios capitalistas e elevadas taxas de rentabilidade 

(ROE's) na empresa, desempenhando em simultaneo o papel de fornecedor 

de varios servi9os a empresa em causa, exigindo, neste contexte, urn 

tratamento diferente e independentemente das suas propostas comerciais. 

Neste caso, observam-se tambem objectives opostos simetricamente embora 

desenvolvidos a urn mesmo nivel do sujeito accionista. 

Os gestores-administradores, como agentes sem capital, sao 

nomeados directamente pelos respectivos accionistas e os gestores da 

primeira linha, que podem ser quadros superiores oriundos da empresa ou da 

concorrencia, sao nomeados para os lugares de chefia da estrutura formal, 

6 Os conhecidos "elefantes brancos" do nosso tecido empresarial sao perfeitamente conhecidos. 
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exactamente por essa administrac;ao. A partir de entao os gestores de 

primeira linha apagam-se, aparentemente, por detras deste sistema, perante 

urn poder sem rosto, exercido atraves de controlos financeiros e de regras 

organizacionais desencarnadas, mas que incentivam o individuo a dar o 

maximo de si mesmo, e como contrapartida a organizac;ao permite-lhe 

participar, ritualmente, da sua magnificencia da maier empresa do Pais. 

No estudo de case que mais tarde se fara sobre a Petrogal, dar-se-a 

conta de todas estas nuances do processo de tomada de decisao procurando 

caracteriza-las e explica-las em pormenor. 

Em sintese, a posic;ao de partida para este estudo e analisar o que e 

necessaria para: 

• Urn actor ser "uma voz realmente decisora", estatuto que e social e 

profissionalmente importante na influente sociedade da energia. 

• Urn actor saber "ler'' e construir as diferentes fases do processo de 

tomada de decisao estrategica tendo presente, tanto a forma como sao 

previamente preparadas as escolhas, com o seu grau de complexidade, 

os diferentes tipos de poderes existentes e os interesses dicot6micos 

inerentes a coexistencia de capitais publicos e privados. Por fim, e 

necessaria ter em conta os comportamentos cruzados de natureza 

racional, organizacional e politica dos multiples actores individuais e das 

coligac;oes que interferem no processo. 
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CAPiTULO 1 -AS TEORIAS ORGANIZACIONAIS E A NATUREZA DA TOMADA 

DE DECISAO 

Nesta parte I, tentaremos descrever as multiplas leituras te6ricas 

relacionadas com a decisao que servirao de suporte analitico a nossa 

problematica sobre a decisao, a fim de obtermos uma fundamentayao para 

as conclusoes do estudo. 

A problematica, situada na area da sociologia das organizayoes, toma 

em considerayao objectivos de enquadramento e de sintese da leitura 

especializada, tendo-se sempre presente, na sua concepyao abrangente, as 

mesmas perspectivas metodol6gicas que atravessam constantemente todo o 

processo de tomada de decisao estrategica e que sao: a perspectiva de 

multidisciplinaridade entre as ciencias quantitativas, comportamentais e 

politicas; a perspectiva integradora da decisao que atravessa todas as 

funyoes da empresa; a perspectiva de interligayao entre todos os factores 

observados no processo e, finalmente, a perspectiva cognitiva dos decisores 

nomeadamente sobre a interpretayao e o volume de informayao que tern 

sempre uma perspectiva limitada. 

Nestes termos a relayao entre os processos de tomada de decisao e 

outras ciencias, conforme se sintetiza no Quadro 1.1 e multipla, provocando 

urn constante e por vezes complexo cruzamento dos respectivos campos 

operacionais. 0 contexto abrangente das leituras para a formayao da 

problematica tera assim a mesma multidisciplinariedade que a decisao 

estrategica, e dai a disparidade aparente dos temas te6ricos abordados. 
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Processo de decisao - rela~oes com as outras ciencias 

Psicologia Filosofia Matematica Sociologia Antropologia Gestio 

Dire ito 

Comportamento Valores, Mode los, Organiza~oes, Homens, Racionalidade, 

Individual, Etica, Probabilidades, Comportamento Leis Eficiemcia, 

Motiva~o. Politica Risco organizacional, Direitos Humanm Recursos 

Lideran~ Poderes 

Quadro 1.1 

0 esquema te6rico da investiga9ao desenvolver-se-a estruturalmente 

em torno dos seguintes eixos: 

• A natureza da tomada de decisao nas organiza9oes: aqui colocaremos 

em evidencia a caracteriza98o te6rica da decisao estrategica, a 

problematica das racionalidades e a necessidade de haver urn processo 

que permita ser identificado por via de variaveis designadas 

"intermitencia" e "extensao global" do processo. A fundamenta98o te6rica 

da necessidade processual na decisao estrategica e da determina9ao das 

variaveis identificativas do tipo de processo, e a base das hip6teses H 1 e 

H 2 e sera descrita no capitulo 1. 

• A estrategia e a complexidade da decisao estrategica - homens como 

decisores: evidenciaremos a conota98o entre estrategia, decisao e 

complexidades atraves de multiplas condicionantes da decisao 

nomeadamente o comportamento psicol6gico do decisor. Assim, as 

complexidades condicionantes da decisao estrategica constitui uma das 

variaveis explicativas do processo de decisao estrategica e a respectiva 

fundamenta98o te6rica esta, em parte, na base da hip6tese H 3 e sera 

descrita no capitulo 2. 

• 0 poder nas organiza9oes - os decisores como homens: aqui 

salientaremos as vozes e os mecanismos sobre o poder interne e o poder 

dos . consultores internacionais e dos lobbies o qual constitue a outra 

variavel do modele explicative do processo de decisao estrategica, cuja 
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fundamentagao te6rica esta tambem relacionada com a hip6tese H-3 e 

que descreveremos no capitulo 3. 

• A relagao entre a carreira profissional do decisor, a decisao tomada por 

este e o exito da mesma tern uma fundamentagao te6rica relacionada 

com as hip6teses H-4 e H-5 e sera descrita no capitulo 4. 

A partir de quadros te6ricos reconhecidos e aceites, determinaremos 

os significados dos sucessivos constructos citados ao Iongo do tema em 

analise os quais servirao de suporte conceptual da nossa analise. 

Finalmente e ap6s as citadas leituras centradas nos homens como 

gestores e nos gestores como homens, apresentaremos a nossa 

problematica sabre o processo de tomada de decisao nas organizagoes no 

capitulo 5. 0 estudo de caso e abordado nos restantes capitulos. 

1 - SOCIEDADE, CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS E A CARACTERIZACAO DA 

DECISAO 

0 reconhecimento da centralidade do fen6menos da tomada de 

decisao na Sociedade e geral uma vez que e por intermedio da decisao -

problemas, processos e solugoes - que os valores, os sentimentos, as ideias 

mais ou menos tecnocratas e as ambigoes dos Homens se transformam em 

realidades, com os consequentes exitos ou fracassos pessoais e 

organizacionais. 

A tomada de decisao nao e urn acto abstracto nem isolado, mas urn 

processo cuja natureza depende tanto do nivel contextual em que ocorre a 

decisao - a nivel individual, grupal ou organizacional - como do tipo de 

problema - simples, estrategico ou operacional - que e alva da decisao 

(Ferreira et al., 1996). Relembramos que o quadro contextual do objecto de 

estudo se situa nas organizagoes e na sociologia das empresas e que o tipo 

de problema e respectivo processo de decisao estao inseridos no ambito da 

estrategia empresarial e do poder nas organizagoes. 
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1.1 - Organiza~oes e empresas - publicas, privadas e de capitais mistos 

As organizagoes tiveram origem na necessidade de cooperagao que 

os homens sentiram entre si a fim de ultrapassarem problemas comuns 

agregando-se intencionalmente em unidades sociais. 

Embora iniciemos a abordagem das organizagoes pelas varias 

perspectivas organizacionais, temos conscil3ncia do significado sociol6gico 

das organizagoes e da larga convicgao de que sempre existiu uma relagao 

directa e profetica entre a modernidade e as organizagoes. Nao se trata 

porem de uma relayao simples entre meios e fins que se verificava no inicio ~] 
do sec. XX, mas de uma relayao de alcance mais vasto, no sentido de 

garantir uma concepyao peculiar de organizagao que fosse susceptive! de ] 

transportar, entao, valores e prop6sitos muito claros, nomeadamente, sobre 

leis gerais da razao conforme eram entendidos por determinada sociedade. 

Em principio, as organizagoes podem ser entendidas como 

colectividades orientadas para a procura de objectives especificos, 

apresentando estruturas sociais com uma formalizayao relativamente 

elevada. As organizagoes constituem urn dos teatros onde e possivel 

observar OS varios proceSSOS de decisao, desenvolvidos pelos diferentes 

actores-decisores, para alem de que qualquer organizagao influencia, atraves 

da respectiva estrutura, entendida como urn dos vectores de gestao, o 

comportamento decisional dos actores-decisores. No ambito do nosso 

objecto de estudo parece-nos importante caracterizar as organizagoes como 

entidades condicionadas na tomada de decisao, isto e, numa tripla 

perspectiva de acyao deliberada, de acgao limitada pelo exterior e de acyao 

dependente da construgao social. 

Na perspectiva de acyao deliberada, o estudo do funcionamento das 

organizagoes teve inicio na analise taylorista do trabalho e das teorias 

administrativas com a respectiva normalizagao da estrutura e das 

componentes distintas da organizayao, bern como o estabelecimento de 

principios axiomaticos de procedimentos como objective da obtengao de urn 

funcionamento humano interno exclusivamente eficiente e racional. Em 

termos de decisao procurou-se eliminar, quer qualquer vestigio de poder por 

parte dos trabalhadores, quer qualquer margem de manobra reivindicativa. 
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Mais modernamente, as teorias economicistas assentes na microeconomia 

tambem contribuiram, ainda que parcialmente, para o estudo das 

organizac;oes. Na area da economia da empresa e segundo Hayek (1967), 

as organizac;oes publicas e privadas, como 6rgaos de planeamento, chegam 

a competir com os mercados na medida em que distorcem a ordem 

espontanea do mercado. As organizac;oes constituem uma boa alternativa 

ao mercado, mas apenas de segunda ordem e desde que obedec;am, apenas 

e com rigor, a utilizac;ao lucrativa do capital a Iongo prazo, pelo que o sentido 

da decisao e imperativo e unico. 

Numa linha diferente, em que o sentido da decisao ja nao e linear, os 

estruturalistas admitem a organizac;ao como urn simbolo da sociedade 

moderna e que se constituiu na sintese das estruturas formal e informal. 

Nas organizac;oes passam a coexistir objectivos organizacionais e individuais 

e nesse sentido passa a ser admissivel, inovadoramente, o conflito no interior 

das mesmas o que significa uma ponte com as abordagens s6cio

comportamentais. 

Numa segunda perspectiva, a de que a acc;ao da empresa e 

condicionada pelo exterior, as organizac;oes, a urn nivel macro e sistemico, 

ao fazerem parte de uma organizac;ao social mais geral, sao afectadas pelas 

caracteristicas dessa mesma sociedade, a qual por sua vez tambem e 

afectada reciprocamente (Coleman, 1974) pelas organizayc5es que 

circunscreve. Mais concretamente, as organizac;oes tanto obtem em sentido 

ascendente, a sua legalizac;ao a partir da figura do Estado, sendo este por 

sua vez uma criac;ao legal da sociedade, como tern tambem, agora em 

sentido descendente, todo urn status-quo estrutural relacionado com o 

estatuto pessoal dos actores-decisores (id., ibid.). Nesta ordem de ideias, a 

de urn relacionamento e dependencia intrincada e, portanto, numa 

perspectiva sistemica e aberta podemos considerar uma organizac;ao, Kast e 

Rosenzweig (1979: 115) como: 

" ... urn sub-sistema da sociedade a que pertence e que por sua vez e 

c_onstituida pe/os sub-sistemas dos valores tecnico, estrutural e 

psico/6gico". 
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Nesta Corrente sistemica e decisional e tambem indispensavel 

considerar a organiza9ao como urn sistema de papeis (Katz e Kahn, 1978) e, 

neste sentido, cada individuo desempenha urn papel, entendido como urn 

conjunto normalizado de comportamentos, com maior ou menor margem de 

ac9ao, os quais sao especificos da posiyao que se ocupa na organiza9ao e 

lhe sao sancionados pela mesma. A decisao esta ligada aos papeis. Ainda 

na mesma perspectiva sistemica mas colocando a emfase na considerayao 

de sistema aberto, as organizayoes tambem podem ser entendidas como a 

coordenayao de diferentes contribuiyoes individuais, interagindo entre si e 

com o meio envolvente, com finalidades especificas (Lawrence e Lorsch, 

1973). 

Ainda, sistemicamente, as organizayoes, segundo a teoria da ecologia 

das popula9oes organizacionais, sao apenas elementos de uma populayao 

especifica caracterizada por constrangimentos geograficos, tecnol6gicos e 

culturais do meio exterior. Segundo esta abordagem, a organizayao, perante 

a inova9ao e a mudanya, reage em funyao da sua dupla capacidade, tanto de 

adaptayao do seu funcionamento interno face as vicissitudes externas, como 

da resistencia selectiva a competiyao com outras populayoes do seu meio 

envolvente. Neste contexte, desde a sua origem ate a morte, as 

organizayoes descrevem urn percurso selective de crescimento e extinyao 

(Hannan e Freeman, 1977). 

Numa terceira perspectiva, em que a acyao emerge do processo de 

construyao social, a diferenya entre a natureza do factor humano e da 

estrutura burocratica parece ser mais evidente. Na visao social desta 

perspectiva temos de assinalar que nas organizayoes os problemas sociais e 

humanos nao sao compativeis com as visoes meramente economicistas, 

uma vez que o elemento humano para alem de ser basico, nao e apenas 

instrumental sendo permeavel a motivayao, ao trabalho de grupo e as 

estruturas informais. As organizayoes sao, antes de tudo, urn sistema social 

e a decisao superior, em contraste como quadro burocratico, tern de atender 

a influencia de grupo a partir do tipo de factor humano que a sociedade 

industrial permitiu. 

No presente estudo, interessa-nos reter que as organizayoes sao 

sistemas de comportamentos e nao exclusivamente urn nucleo material de 
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pessoas e fun96es e, nessa medida, parece-nos interessante na 6ptica 

decisional considerar uma organiza9ao tambem como urn processo (Mitchell 

e Larson, 1987). Assim, e particularizando ainda mais, uma organizayao 

pode ir em teoria, para alem de urn simples mecanisme de coordena9ao de 

movimentos, constituindo-se cognitivamente como urn processo 

comportamental coordenado por pessoas. 

Em sintese, as organiza96es podem ser encaradas em diferentes 

perspectivas parcelares7
: 

• Como burocracias e respectivas disfun96es. 

• Como sistemas funcionais. 

• Como deficiemcias de mercado. 

• Como popula96es organizacionais e ecol6gicas. 

• Como culturas e mitos institucionalizados. 

• E, ainda, como centres de poder. 

Tendo presentes as diferentes perspectivas citadas, consideramos no 

presente estudo uma organizayao como urn sistema aberto, social e tecnico, 

com finalidades condicionadas e cujo funcionamento assenta num conjunto 

estruturado de papeis. 

Podemos tambem adiantar que as organiza96es influem na vida dos 

seus membros, nao de uma forma uniforme como muitas vezes se infere das 

diferentes perspectivas mais usuais como as citadas. As grandes empresas 

sao compostas burocraticamente por varias Direc96es (como veremos no 

capitulo 8), as quais por terem diferentes "climas" no interior da organiza9ao 

afectam, por isso, de forma diferente o comportamento dos respectivos 

trabalhadores. A cultura oficial das organiza96es tern sido, e certo, 

desenvolvida ao Iongo de varies anos funcionando como o cimento 

uniformizador de urn pensamento empresarial comum, mas o seu efeito tern 

sido muito relative. Assim e embora cada organiza9ao de grande dimensao 

possa caracterizar-se por uma das perspectivas citadas e depois necessaria 

desenvolver a analise pelas Direc96es suficientemente respresentativas, 

7 Em rela98o a uma empresa de grande dimensao, como a Petrogal, pensamos que todas as 
perspectivas citadas sao observaveis, embora em cada uma das diferentes Direc¢es. Nao existe, 
atendendo a grande dimensao da empresa, uma (mica perspectiva globalizante da mesma. 
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porque desiguais, e nao apenas numa observa9ao global redutora como 

organiza9ao (mica. , j 

CARACTERIZACAO DAS ORGANIZACOES 

Elementos Enfase Fundamenta~io 
caracterizadores 
das organiza~oes 

{ Weber,1947 
- Formali(ao social •Grupal 

Simon, 1957a 

{ Mintzberg, 1995 
- Divisao do trabalho •Especializa~o 

horizontal e vertical 
dotrabalho Donaldson, 1985 

{ McGregor, 1975 
- Finalidades •Objectives dos actores 

•Objectives das org. 
Ansoff, 1965 

{ Jablin, 1994 
- Comunica~o •Fiuxos verticais/ 

horizontaislobliquos 

•Novas tecnologias Mumby, 1988 

{ Thompson, 1976 
- Meio envolvente •Sistemas fechados/ 

/abertos 
Lawrence & Lersch 
1970 

- Comportamentos •Racionais plenos Keeney e Raiffa, 1993 
e papeis •Racionais limitados Simon, 1957a 

•Politicos Pettigrew, 1973 
•Papeis Katz e Kahn, 1978 
•Organizacionais March e Simon 1991 

Quadro 1.2 

Neste final de decada e seculo de abundante literatura especializada, 

e retendo as caracteristicas do sector petrolifero nacional, iremos reter alguns 
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dos elementos classicos caracterizadores das organizac;oes e, nesse sentido, 

elaboramos uma resenha desses elementos, com referencia a determinados 

autores consagrados e que apresentamos no Quadro 1.2, na pagina anterior. 

Depois de caracterizadas as organizac;oes, temos de considerar no 

seu contexto, o caso particular das empresas. As empresas, para alem da 

divisao entre publicas e privadas, englobam tambem o caso especial das 

sociedades an6nimas de capitais mistos no qual se insere o estatuto da 

empresa Petrogal que sera objecto do nosso estudo de caso. 

A identificac;ao e caracterizac;ao sumaria das organizac;Qes com 

interesses comerciais - as empresas - e apresentada no Quadro 1.3 na area 

que se encontra sombreada. 

CARACTERIZACAO DAS EMPRESAS 

Classifica!;io Formaliza!;io Beneficiarios 
das organiz. 

Organiza!(Oes de Cooperativas S6cios e simulta-
interesses mutuos e mutualidades mente utilizadores 

•Filosofia de neg6cio 
lucrativo 

•Rentabilidade e 
Organiza~;oes •Soc.lndividuais •Empresarios Solvabilidade 
de interesses •Soc. an6nirnas •Accionistas 
comerciais •Emp. publicas •Estadomi- •Produ~;io de bens e 

noritario servi!;OS 
(golden- •Garantia de bens, 
-share) servi!;OS e seguran!;3 

estrategicos ao pais 
•Natural aceitabilidade 
do risco 

•Sujeitas a regimes 
fiscais e contabilist. 

Organiza!(Oes de •Institutes publicos Cidadios 
Servi!(O publico •lnstitui!(Oes de utilizadores 

Saude/Educa!(io, etc. dos servi!(os 

Organiza!(Oes lnstitui!(oes A Comunidade 
de Estado mililares, 

jurldicas, etc. 

Fonte: Adaptado de Blau e Scott (1970). 

Quadro 1.3 

I 
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Em resultado do exposto e considerando o campo de observa9ao que 

privilegiamos - uma sociedade an6nima de capitais mistos - podemos dizer 

que grandes empresas, como e o caso da Petrogal, devem ser consideradas 

como unidades sociais abertas, com finalidades de operar tecnologias com 

caracter de continuidade e onde existe uma divisao vertical do trabalho com 

vista a atingir objectives, em particular, o da riqueza do empresario. 

Todavia, temos de salientar que o conceito de empresa aqui tomado, 

apresenta no quadro s6cio-econ6mico e cultural em que tern sido 

desenvolvido, uma clara dinamica temporal e nem sempre consensual. 

Depois dos anos sessenta, como assinala Sainsaulieu (1990: 14), 

numa das obras mais recentes e completas sabre a imagem empresarial, 

observou-se uma reabilita~o do conceito de empresa. 

" ... Vingt ans apres cette periode de croissance debouch ant, dune part, 

sur Ia grande crise culturelle de /'annee 1968, don't on a vu les traces 

dans le monde industriel international et, dautre part, sur Ia crise 

economique des pays occidentaux ainsi que sur le retoumement des 

concurrences economiques, technologiques et politiques, J'entreprise, 

ses dirigeants et ses acteurs sont quasiment adulees dans les 

mediats. Les discours sur /'entreprise ont change de sens: il ne s'agit 

plus d'y voir un simple appareil de production, mais bien /'institution 

centrale d'une societe, qui cherche encore son nom ... " 

As empresas face as muta96es s6cio-econ6micas que viveram e 

sentiram profundamente no pas-guerra, passam a partir de entao a ter uma 

legitimidade de instituigao social, passando, tambem, os seus dirigentes a ser 

contemplados com urn estatuto de nivel superior. A analise da ruptura com 

a imagem apenas economicista da empresa e do nivel aceitavel ou nao que 

essa transformagao tern vindo a atingir ultrapassa, embora com fronteiras 

pr6ximas, o ambito concreto da decisao empresarial. 

No entanto, a este nivel, interessa reflectir sea evolu~o das praticas 

da empresa foram a causa ou a consequencia do novo papel que passaram a 
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desempenhar na mutac;:ao da Sociedade8 ou se existe, entre esta e as 

[] empresas, uma influencia reciproca, como se depreende de "L' organisation a 
Ia fois est produit et production de Ia societ{J'' (Aubert e De Gaulejac, 1991: 

[) 21). A empresa tanto responde a solicitac;:oes da sociedade p6s-moderna 

(via compatibilizac;:ao de universes s6cio-culturais das organizac;:oes e o seu 
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meio envolvente), como, simultaneamente, vai aparecendo urn certo mal

estar abstracto resultante de paradoxes claros entre a Sociedade e o novo 

culto da empresa9
. 

Com efeito, as empresas tanto produzem resultados instrumentais, 

como reproduzem relac;:oes sociais e politicas sobre o saber, a resistencia

quem sabe, quem aceita ou se opoe a autoridade - e sobre as redes de 

confianc;:a e de decisao. Neste sentido, as relac;:oes sociais de poder sao 

construidas e reproduzidas, dando Iugar a urn contexto especifico, no qual se 

insere e tern de ser entendido qualquer exercicio de poder individual. Em 

Ferreira et al., (1996: x), obtem-se o seguinte esclarecimento: 

" ... no sentido amplo, as organiza9oes sao o sistema social composto 

por sub-sistemas corporizados por ac9oes individuais e colectivas. 

Estamos perante uma realidade perpassada por fen6menos sociais e 

psicol6gicos nos quais a percep9ao, o conhecimento e a ac9ao sabre 

os processos de socia/iza9ao e comunica9ao, das rela9oes 

interpessoais e dos processos intra e intergrupais assumem uma 

importancia capital ... " 

Os trabalhadores sao profundamente atingidos, nao apenas pelo que 

as empresas produzem mas, igualmente, embora de forma menos visivel, 

8 A partir dos anos sessenta comec;:a a observar-se um certo declinio na luta de classes e do 
movimento sindical; o aparecimento de tecnologias de ponta, nomeadamente no mercado de trabalho e 
da informa{:8o, num sentido de concorrencia associada a um risco elevado, o aparecimento de "her6is" 
na "selva~ empresarial no sentido do culto da eficiencia, da exceh~ncia e do marketing, da mera 
aparencia e do espectaculo, assim como o desabamento da consciencia colectiva e de valores 
mobilizadores. 

9 A Sociedade nao tern projectos, mas os projectos de empresa estao em voga, as ideologias estao em 
declinio, mas o dinheiro das empresas orienta os jomais e a informa{:8o, o integralismo e o racismo 
existem, mas fala-se de etica de neg6cios. 
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pela ausencia de controlo da reproduc;ao das relac;oes politicas e sociais do 

saber e da ignorancia, do consentimento e da indiferenc;a, da seguranc;a e da 

dependencia e, ainda, da atenyao critica versus confusao deliberada. 

As praticas da empresa podem, pois, criar distorc;oes perigosas entre 

valores individuais e organizacionais, conduzindo a exigencia de que sao os 

trabalhadores que devem assegurar o ajustamento entre as suas pr6prias 

16gicas e as 16gicas economicistas da empresa. 

As empresas, conceptual e operativamente, consolidam em si pr6prias 

urn conjunto de interrogac;oes, tanto entre os gestores profissionais, como no 

meio academico, as quais tern repercussoes em varias areas, 

nomeadamente na da tomada de decisao empresarial: 

• As organizac;oes nao significam urn fim em si mesmo ja que ao 

constituirem-se enquanto conquista dirigida da modernidade, viabilizam, 

atraves de algumas das perspectivas citadas, o desenvolvimento de 

varias formas de poder e, consequentemente, distintos processes de 

decisao no seu interior. 

• As organizac;oes, atraves da sua estrutura, ao fixarem os "cabedais" que 

cada actor pede utilizar, afectam a sua capacidade, assim como quando 

fixam, em relac;ao a cada actor, o que podem ganhar ou perder, 

condicionam-lhe tambem a sua vontade propria. 

Perante a exigemcia de coordenayao e conduyao, as sociedades numa 

economia de mercado tornaram indispensavel a existencia de uma entidade 

profissionalizada (nao importando a perspectiva critica que possam ter da 

mesma) que garanta as condic;oes necessarias para o funcionamento 

objective das empresas ai representadas, ou seja, sentiu-se a necessidade 

de gerir profissionalmente as empresas. 

1.2 - Gestio e decisio empresarial 

0 estudo da decisao s6 e compreensivel quando previamente 

enquadrado numa das componentes da gestae de empresas. 

A gestae na 6ptica dos autores classicos consistia em planear, dirigir, 

estruturar e controlar os recursos da empresa a fim de se atingirem objectives 
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racionalizados dessa mesma gestao. Anos depois, a visao humanista das 

organizagoes (Mayo, 1933) defendia que a gestao consistia em conduzir a . _ 

actividade das empresas atraves da adesao psicol6gica das pessoas ao '·' 
< 

trabalho e atraves da existencia de estruturas informais. 

Mais modernamente Kreitner (1989: 6) refere-se tambem a presenya 

de terceiros, mas coloca a tonica no meio envolvente e nos recursos: 

" ... management is the process of working with and through others to 

achieve organizational objectives in a changing environment. Central 

to this process is the effective and efficient use of limited resources ... " 

0 conceito de gestao contem funcionalmente quatro referencias 

importantes: os objectivos, ou seja as coisas desejadas que devem ser feitas, 

urn processo na medida que estao em causa relagoes com terceiros, regras -

eficacia e eficiencia - e uma razao imperativa que deriva da escassez dos 

recursos organizacionais. 

Em ruptura com o racionalismo, tambem se pode entender a gestao 

como urn processo social vocacionado para a regulayao do conflito entre 

grupos de interesse num meio envolvente turbulento. Nesta 6ptica a 

estrutura passa a processo e a gestao abandona a sua concepyao 

instrumental. Nesta nova perspectiva privilegiam-se as multiplas alianyas e 

os poderes pessoais e de grupo que se formam no interior das organizagoes 

na medida em que, certas alianyas ao possibilitarem determinar o quadro de 

referencia em que ocorre o processo de decisao, demonstram, assim e 

tambem, a sua capacidade de dominio dos meios e dos resultados 

operacionais. 

Uma outra concepgao, ligada a abordagem marxista, conceptualiza a 

gestao como urn. mecanismo de controlo que funciona para satisfazer os 

imperativos econ6micos do modo de produgao capitalista, ou seja, a estrutura 

e a estrategia como vectores da gestao, sao tratados como meros 

instrumentos que promovem os interesses da classe dominante (Benson, 

1977; ~alaman, 1982). 

As inumeras leituras que nesta area poderiam ser feitas, com 

diferentes conteudos, ultrapassam o ambito do nosso estudo sobre a 

decisao, no entanto, nao poderiamos deixar de assinalar que desde o inicio 

,I' \ ' ' ( ',,/ 
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do sec. XX, a problematica da gestao tern sido colocada mais no sentido de 

perspectivar que objectivos se querem atingir e, portanto, qual a natureza dos 

interesses a satisfazer, o que nos leva a perceber este conceito numa tripla 

perspectiva: uma teia racionalizada operando instrumentalmente sobre 

meios; urn processo politico de interesses e poderes; e urn mecanismo de 

controlo impasto pela modo de produ9ao capitalista. 

Em qualquer uma das perspectivas referidas parece-nos existir urn 

denominador comum, independentemente dos multiplos papeis do gestor e 

das inerentes criticas: os gestores tern de assumir, permanentemente, 

diferentes tipos de decisoes. 

Neste final de seculo, fara sentido actualizar a afirma9ao de Simon em 

196010 que foi "gerir e tomar decisoes" para uma nova versao que sera "gerir 

e, ainda, tomar decisoes". 

Face as abordagens expostas e a realidade constatada no campo de 

observa9ao que e o sector petrolifero nacional, consideramos que a gestao 

de empresas e a capacidade de decidir, assegurando a integrayao da 

estrategia e do controlo com a estrutura e os diferentes parceiros sociais, 

tendo em conta a cultura interna e o meio envolvente da empresa, no sentido 

de se atingirem varias finalidades. Embora nao defendamos que gerir uma 

empresa consista apenas em tomar decisoes, e inegavel na mesma o peso 

da tomada de decisao, que alias, continua a ser urn dos principais papeis dos 

gestores. 

1.3 - Tomada de decisio 

0 termo decisao deriva do latim "decido" significando "separar, par fim 

a" embora na actualidade o seu significado seja algo diferente. 

A tomada de decisao pode ser considerada como a selec9ao 

consciente de uma ac9ao, entre varias alternativas, para se obter urn 

resultado desejado e neste sentido faz parte da vida permanente dos 

gestores nas organiza9oes. 0 conceito de decisao esta associado 

portanto a resoluyao de urn determinado problema e este facto deu origem a 

10 Simon (1960: 1). 
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diferentes interpreta96es nomeadamente sob a designa9ao de decision 

making and problem solving. Como a seguir sera desenvolvido, urn 

processo de decisao pode ter varias fases (Eilon, 1979 e Janis, 1968) e para 

uns autores problem solving inclui todas as fases desse processo e decision 

making (choice) e o acto da escolha situada na terceira fase. Para outros 

autores o problem solving refere-se apenas a quarta fase denominada de 

implementa9ao e reservando-se para as tres primeiras a designa9ao de 

decision making. Simon (1986a: 34) considera que as varias fases devem 

ser reunidas num unico processo. 

" ... theory by encompassing problem solving as well as choice and 

demanding ... " 

No conceito de processo de decisao, questao fundamental neste 

estudo, considera-se que o mesmo envolve todas as fases enquanto que o 

conceito de tomada de decisao ou decisao sera entendido como o memento 

do acto da escolha a assumir na penultima fase do processo de decisao. 

No sentido descrito o comportamento do decisor tern de reflectir 

sempre uma escolha, o que passa por haver varias alternativas de solu~o. 

Porem, a nivel organizacional nao e a descri9ao do comportamento dos 

gestores-decisores que esta em causa, mas sim a compreensao das 

variaveis relacionadas quer com o contexte quer com o sujeito decisor -

complexidade e poderes neste estudo - que correlacionadas com urn dado 

tipo de processo de decisao. 

0 conceito de decisao - memento da escolha entre varias alternativas 

- antecede normalmente o desencadeamento da respectiva ac~o. Ou seja, 

na maioria dos casos a decisao estrategica assinala uma escolha entre varias 

op¢es alternativas, a qual tern uma inten~o explicita de actuar, quer 

atraves da utiliza9ao de recursos escassos, quer num sentido de negocia~o 

entre partes. 

Na decisao propriamente dita, podemos considerar, de forma sintetica 

e adaptada (Tersine, 1973: 139), as seguintes componentes: 
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" 

• Sujeito decisor. (Situado em varios niveis da estrutura 

organizacional: no centro estrategico, na via hierarquica, e 

eventualmente na tecno-estrutura e na /ogistica). 

• Sistema de preferfmcias e de utilidades do mesmo decisor. 

• As soluqoes altemativas possiveis e respectivas consequ€mcias. 

• Os estados da natureza que se consubstanciam nos factores 

ambientais ex6genos ... " 

No entanto, em organiza96es onde exista o fen6meno do poder, 

verifica-se, por vezes, que a soluyao de urn problema ja e "conhecida" 

antecipadamente, ou seja, antes do respectivo processo de decisao estar 

terminado. Esta realidade foi observada nos estudos de Bradford e 

denominada "quasi-decision-making'' (Wilson, 1982). 

A tomada de decisao deve tomar em considerayao o contexto em que 

e assumida - individual, grupal e organizacional (Ferreira, et al., 1996). 

Neste estudo, e conforme ja referido, abordamos a decisao estrategica nas 

organiza96es, a qual, embora assumida por individuos, tern caracteristicas 

pr6prias e diferentes da perspectiva individualista, porque: 

• Os gestores-decisores estao permanente e simultaneamente envolvidos 

em varios processos de diferentes decisoes e, por outro lado, nao se 

podem afastar das consequemcias das decisoes que assumiram no 

passado - incentivos pelo exito e sanyoes pelo fracasso. 

• Os objectivos, por serem multiplos, nao sao pacificos entre si e a 

informayao e limitada, pelo que OS parametros de decisao, ao Iongo das 

varias fases de cada processo de decisao, estao plenamente imbuidos do 

poder de cada decisor face aos outros gestores, da situa9ao de conflito 

latente que exista na organizayao e da ambi9ao pessoal de exito de cada 

decisor. 

"... this is not the decision making under "uncertainty'' of the textbook, 

. where alternatives are given even their consequences are not, but 

decision making under "ambiguity'', where almost nothing is given or 

easily determined ... " (Mintzberg e Theoret 1976: 250). 
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Em termos organizacionais existe, quase sempre, uma relagao entre a 

tomada de decisao e o problema em questao. 

1.4- Problema de decisao 

Em teoria, o reconhecimento de urn problema surge quando se tern urn 

objectivo a alcangar, mas se existem duvidas sobre os meios mais 

adequados para o prosseguir. Concretizando, aceitamos a definigao de 

Kaufmann (1984), citado em Henry (1991: 103): 

" ... um problema sera o evento diferenciador entre uma dada situayao 

e um detenninado estado futuro e desejado ... " 

Os principais problemas que surgem as organizagoes e exigem 

diferentes tipos de decisoes resolutivas estao relacionados com varias 

questoes internas especificas das mesmas: 

• Alteragoes provenientes da necessidade de mudanya proveniente 

do meio envolvente. 

• Alteragoes nos objectivoas empresariais e nos neg6cios 

mercados e tecnologias - e respectivos investimentos. 

• Alteragoes nas relagoes concorrenciais inter-empresas. 

• Alteragoes na rede comunicacional entre superiores e 

subordinados ou inter-pessoais. 

• Alteragoes nos papeis societarios e pessoais dos gestores

decisores, nao proprietarios do capital, mas representantes deste. 

Uma questao importante na decisao coloca-se a que nivel os 

problemas vao ser tratados, na medida que podem ser alvo de diferentes 

interpretagoes e percepgoes por parte dos decisores empresariais. Ou seja, 

urn mesmo problema pode ser diferenciadamente interpretado, conforme a 

sensibilidade e subjectividade do decisor concreto que sobre ele vai agir11
. 

11 Esta perspectiva sera aprofundada no capitulo 2 sobre a decisao e a complexidade psicol6gica do 
decisor. 
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Neste contexto, OS multiplos problemas que se podem apresentar a empresa, 

conforme o decisor em causa, podem ser claramente ou fracamente definidos 

ou ate, em casos extremos, nem serem considerados. A existemcia de 

problemas do tipo ill-defined problems - /SP- nao constitui propriamente 

uma lacuna, como o nome poderia sugerir, mas resulta das suas 

caracteristicas peculiares: a novidade que revestem e a respectiva 

complexidade e ambiguidade. Este tipo de problemas nao constitui, pois, 

uma deficiencia propriamente dita, mas constitui, pelo contrario, uma das 

caracteristicas mais interessantes nas questoes de natureza estrategica 

(Wilson, 1990). 

Neste sentido ha problemas estruturados e problemas nao 

estruturados aos quais correspondem diferentes processos. 

Outra questao importante no equacionar de urn problema estrategico e 

saber se este teve ou nao algum precedente. A soluyao e mais dificil se o 

problema e totalmente novo, mas a medida que esse mesmo problema se vai 

tornando frequente, surge a possibilidade de a solugao ser incrementalmente 

programada (Simon, 1960). Por outro lado, quanta mais frequente for o 

problema, mais dificil se torna, depois, mudar uma soluyao ja encontrada 

anteriormente e que era aceitavel. Muitas vezes verifica-se que e necessaria 

decompor ou reduzir urn problema novo e impenetravel ate uma dimensao 

que seja susceptive! de entendimento- menor complexidade- e para a qual 

exista informayao exequivel (Simon, 1960 e Lindblom, 1959), sendo que essa 

decomposigao nem sempre sera a mais desejavel, mas e a possivel numa 

data e numa empresa em concreto. 

Nas organizagoes verifica-se urn lapso frequente, que e confundir os 

sintomas de urn problema com as causas especificas do mesmo, pelo que e 

da maior importancia a identificayao apropriada do problema e do 

entendimento dos factos que o causaram. Para muitos gestores 

profissionais, a questao crucial tem-se colocado mais - e quanta a n6s mal -

ao nivel da pesquisa rapida de uma soluyao para urn caso, seguindo a 

tradigao de tentar resolver rapidamente problemas como uma atitude comum 

de gestao, e nao tanto na procura da reflexao e selecyao de quais as 

questoes reais que constituem verdadeiros e importantes problemas para a 

empresa. A questao pertinente a colocar na administrayao nao e discernir 
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como algumas coisas devem ser feitas, mas sim quais as coisas - what are 

the real problems?; de quoi s' agit-il? - que devem ser realizadas 

prioritariamente. Na pratica da decisao empresarial e frequente ser 

equacionado em algumas comissoes executivas se nao sera melhor assumir 

solu9oes menos boas para resolver verdadeiros problemas de fundo da 

empresa, em vez de se avanyar demagogicamente com solu9oes poderosas 

informaticamente ou com elegancia matematica para a resolu9ao de 

problemas menores mas que nao sacrificam a imagem dos decisores. 

1.5 - As tipologias de decisio 

As decisoes, em termos gerais, situam-se num intervale. cujos 

extremos sao constituidos por decisoes rotinizadas tomadas em intervalos 

regulares e por decisoes pontuais tomadas em intervalos irregulares. 

Os gestores da nossa empresa estudo de caso que foram 

entrevistados, numa linguagem propria e pragmatica indiciaram existir uma 

clara divisao entre "decisoes habituais e decisoes especiais". Nao sendo esta 

classificayao propriamente uma novidade, justificou, no entanto, a procura de 

uma pista de fundamentayao que a seguir se expoe. 

Para Barnard, ja em 1938 a decisao podia ser encarada de duas 

formas distintas: a que resulta da vontade do decisor e a que resulta de maior 

ou menor espontaneidade da situayao. A indole das diferentes 

classifica9oes de decisao aparece indiciada na diferenya entre decisoes 

genericas e decisoes (micas, sendo, curiosamente, a classificayao de Delbeq 

(1967: 329) baseada nos valores dos decisores ja que considera existirem 

decisoes de rotina, decisoes criativas e decisoes negociadas. 

Thompson (1976) propoe urn criteria diferente para averiguar os tipos 

de decisao. Considera dois tipos de variaveis que estao relacionadas com a 

posi9ao que o gestor assume perante urn problema concreto: 

• 0 gestor considera, segundo o enunciado do problema, que existe uma 

relayao causa-efeito e que esta varia numa escala entre clara e difusa 

para o mesmo. 

• 0 gestor, segundo o enunciado do problema, considera que possui ou 

nao possui preferencias Hquidas sobre urn certo tipo de resultados. 
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Conjugando os dois tipos anteriores de variaveis assim se obtem quatro tipo 

de decisoes (/d., Ibid.: 160): 

" 

• Decisoes claras susceptiveis de apoio analitico; 

• Decisoes baseadas num julgamento; 

• Decisoes assumidas a partir de compromissos; 

• Decisoes baseadas na inspiragao pessoal. 

" 

Os dois primeiros tipos de decisao designam-se respectivamente de 

computayao e julgamento e pressupoem uma atitude clara do decisor perante 

os objectives que se pretendem atingir. A realidade observada no sector 

petrolifero relativa a convicyao dos gestores-decisores sabre a relayao 

causa-efeito e a transparencia de objectives, adapta-se a esta construyao 

te6rica que viria a constituir uma das ideias base na construyao da matriz 

elaborada para clarificar a qualidade da decisao como veremos mais adiante 

no capitulo 4. 

Noutra perspectiva que relaciona a decisao com os 6rgaos da 

estrutura, pode-se considerar, tambem, a seguinte classificayao (Mintzberg, 

1973b: 44): 

• Decisoes operacionais - emanadas do centro operacional. 

• Decisoes adaptativas- emanadas da hierarquia. 

• Decisoes planeadas - emanadas do centro estrategico. 

Em todas estas tipologias te6ricas e interessante verificar que, sendo 

todas elas diferentes, tern varios pontos comuns, em especial a caracteristica 

de existirem decisoes relevantes, pelo seu alcance, para a missao da 

empresa a media prazo e outras decisoes, mais de rotina, que sao 

desenvolvidas no curta prazo e mais orientadas para a cadeia operacional de 

meios-fins. Nao obstante, e tendo em conta a tipologia indiciada pelos 

gestores entrevistados - a que estabelece a divisao clara entre decisoes 

habituais e decisoes especiais - consideramos que a classificayao de Simon 

(1960: 5) e, a este prop6sito, relevante, ja que destrinya decisoes 
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programadas de decisoes nao programadas como se pode observar no 

seguinte excerto original: 

"... Decisions are programmed to the extent that they are repetitive 

and rotine, to the extent that a definite procedure as been worked out 

for handling them ... 

Decisions are not programmed to the extent that they are novel 

unstructured and consequential. There is no cut - and - dried method 

for handling the problem because it hasn't arinsen before or because it 

is so important that it deserves a custom tailored traitement." 

De toda esta analise retiramos que, por urn lado, existem problemas 

que se repetem periodicamente e que, independentemente da sua 

importancia, tern uma soluyao estudada tecnicamente e aprovada e que, por 

outre, ha situac;oes em que surgem problemas novos, ou problemas que 

sendo importantes, carecem de estudo aprofundado sendo objecto de uma 

decisao pontual. 

" ... the decision must be directed toward defining the organization's 

relationship to its environment . . . a strategic decision is externally

oriented and concerned with articulating the nature of the interface 

between the organization and its total environment . . . strategic 

decisions focus fundamentally on what business the organization is in 

or is to be in and the kind of organization it is or is to be ... the decision 

must take the organization as a whole as the unit of analysis . . . the 

decision must be multifunctional . . . the decision must be critically 

important to the success of the organization ... " (Shirley, 1982: 264). 

Neste estudo considera-se a diferenc;a entre as decisoes estrategicas 

e as decisoes operacionais. 0 estabelecimento de uma tipologia geral e 

fundamentada e indispensavel para distinguir decisoes estrategicas de outros 

tipos de decisao, nao sendo contudo esta tipologia geral urn fim em si 

mesma. No proprio conjunto das decisoes estrategicas, nomeadamente as 

que veremos mais adiante e nos interessam neste estudo, existem diferenc;as 

a partir de urn particular processo de decisao. 

''\ 



1.6 - 0 ritmo da decisao estrategica 

A noc;ao de processo tern sempre inerente uma medida temporal, 

identificadora do ritmo de progressao de uma determinada fase do processo 

e, consequentemente, do processo como urn todo. 0 conceito de ritmo 

r J associado a urn processo de decisao nao surgiu da literatura, mas constitui _ 

segundo, a nossa opiniao, uma nova e potencial ferramenta de analise de 

cada fase do processo de tomada de decisao. ~ J 

Todavia, antes de fazermos a conexao entre o ritmo e a analise 

organizacional, refira-se que a noc;ao de tempo tern sido abundantemente rJ 
abordada na literatura sociol6gica12

, sendo mesmo urn dos factores chave da 

analise na perspectiva micro e em relac;ao ao desempenho de sucessivas l'""ll 

tarefas. Na perspectiva organizacional e quantitativa, assistimos na actual 

cultura industrial a adopc;ao em conjunto de duas perspectivas: n 
• 0 tempo tern uma representac;ao linear, o passado nao se repete, o 

presente esgota-se e 0 futuro esta repleto de potencialidades para novas n 
decisoes. 

• A acumulac;ao de valor e uma func;ao do tempo que se pode utilizar, 

imprimindo a este factor a noc;ao de recurso escasso e, por isso, com urn 

custo, razao, porque tern de ser utilizado racionalmente. 

0 tempo, como o trabalho, sao nesta perspectiva encarados como 

commodities do processo de produc;ao (Thrift, 1990). Foi, neste contexto, 

que em determinadas epocas e situac;oes especificas se tornou possivel 

obter urn excedente de valor aumentando o tempo de trabalho e mantendo o 

mesmo salario, ou, numa outra perspectiva, evitaram-se as quebras de 

tempo em sistemas de divisao do trabalho muito intensas. 

A tradic;ao linear quantitativa, independentemente da especializac;ao 

diferenciada dos postos de trabalho, possibilitou ao trabalhador vender a sua 

capacidade de trabalho por uma determinada unidade de tempo, tambem 

12 Para oonfrontar a abordagem da perspectiva micro e quantitativa existe sociologicamente uma 
perspectiva macro e qualitativa de analise na qual o tempo e urn fen6meno da vida colectiva onde 
todos os membros de uma dada sociedade compartilham uma consciencia temporal comum (Durkheim, 
1976: 69). A enfase, neste caso macro, e colocada na cria<;ao de significados temporais e nao de 
estruturas relacionadas com o tempo. 
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esta diferenciada. Uma das grandes inovac;oes da civilizac;ao industrial foi o 

rel6gio-sirene e nao, apenas, os complexos aparelhos industriais de 

produyao, daqui resultando, primeiro, o dominio do ritmo de trabalho pela 

organizac;ao e s6, depois, foi a organizac;ao dominada pela filosofia de 

gestao. 

Ao nivel do grupo posicionado no centro operacional e no ambito das 

relac;oes humanas, o ritmo de trabalho de grupo determina o ritmo individual, 

o qual, embora pre-estabelecido para urn nivel standard pelo nucleo da 

engenharia, e raramente atingido. Nesta perspectiva, a principal 

determinante do ritmo organizacional reside no comportamento inter e intra 

grupos, e neste contexto, perante urn meio envolvente turbulento o grupo tern 

sempre urn certo, embora relativo, poder para determinar o seu proprio ritmo 

(Gray, et al., 1991 ). Contudo, tambem e preciso nao negligenciar o facto de 

a influencia dos meios envolventes, cada vez mais turbulentos, serem 

determinantes do ritmo da organizac;ao e que esse ritmo exterior e 

necessariamente repercutido na vida das pessoas e, logo, transportado pelo 

trabalhadores para o interior da organizac;ao como sustenta Watzke (1972). 

Consideramos, no entanto, que hoje as organizac;oes e os meios 

envolventes sao urn todo pelo que o ritmo de uma organizayao e o ritmo de 

cada processo de decisao estao estreitamente relacionados. 

1.7- As situa~oes estrategicas 

Uma decisao estrategica nao se desenvolve em abstracto, tern uma 

relac;ao directa com a situayao em que esta a ser tratada, situayao esta que 

pode ser definida como urn conjunto de condic;oes concretas de espac;o, 

tempo e de percepc;ao, face as quais, urn ou varios decisores tern de efectuar 

escolhas estrategicas. Os actores-decisores actuam, por sua vez, segundo 

urn tipo de racionalidade exactamente condicionado pelas caracteristicas 

concretas de cada situayao (Frank, 1987) da respectiva decisao a assumir. 

A tomada das decisoes estrategicas tern urn determinado "contorno" em cada 

empresa - e que desenvolveremos no subcapitulo 2.2 - raras vezes e 

assinalado na literatura. E alem desse contorno, deve-se ainda identificar a 

situac;ao estrategica de cada decisao segundo podemos deduzir do estudo 
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em apre9o. A situa9ao esta relacionada com o tipo e a acuidade de 

mudan98 - progressiva ou radical - contida no problema e a respectiva 

capacidade que a empresa possui sobre a previsao da mudan9a. Os outros 

elementos da situa9ao sao a flexibilidade do espa9o estrutural e o tempo 

disponivel para reagir a mudan98. As situa9oes de decisao podem ser: 

• Situa~o emergente - a mudan9a e progressiva e o tempo de reacgao e 

escasso. 

• Situa9ao antecipada - a mudan98 e bastante progressiva mas foi 

previsfvel e existe tempo de reaC9ao, dai, corresponder a situa9ao mais 

c6moda por possibilitar o planeamento; 

• Situa9ao ocorrente - a mudan9a e radical, nao previsivel e o tempo e 

escasso. 

Ao Iongo de varios anos de observa9ao e em termos operacionais 

podemos constatar, e disso dar conta a nfvel superior, de que se invocava 

que decisoes a assumir na empresa eram semelhantes as decisoes ja 

tomadas por concorrentes ou ate mesmo as apresentadas em f6runs 

internacionais. Porem, como estas envolviam situa9oes de decisao 

diferenciadas das que se colocavam a empresa, a sua comparabilidade teria 

de ser prudente. Ou seja, embora o problema e a decisao final se possa 

assemelhar inter-empresas, o facto nao e conclusivo, na medida que se pode 

estar perante diferentes contornos e situa9oes de empresa para empresa. 

1.8 - 0 ciclo: problema, contomo e situa~io da decisio estrategica 

Depois de termos abordado as caracteristicas da decisao estrategica e 

de termos procedido ao seu enquadramento com o tipo de decisao, a 

natureza do problema e o ritmo temporal do processo de decisao estao 

reunidas as condi96es para podermos afirmar que nao encontramos 

correspondencia directa entre o problema e a correspondente decisao, 

existindo antes uma rela9ao circular. Esta tern urn percurso indirecto, que 

segue pelo contorno 13 do con junto das decisoes estrategicas da organiza9ao, 

13 0 conceito de contomo do conjunto das decisoes estrategicas sera desenvolvido no capitulo 2. 
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pela identifica9ao da situa9ao inerente a cada decisao - tempo, espa9o e 

capacidade de mudan9a - ate se chegar a tomada de decisao propriamente 

dita como se pode observar na Figura 1.1 que se segue. 

Figura 1.1 0 ciclo "problema-situayao-decisao". 

2- RACIONALIDADES 

Tendo presente que a preocupayao fundamental no nosso estudo eo 

processo de decisao organizacional, reteremos, par conseguinte, as 

racionalidades plena e limitada, sendo, porem, indispensavel come9ar por 

referenciar a primeira. 

2.1 - A racionalidade plena 

0 termo racionalidade e utilizado com significados multiples. 0 

Homem e referido como urn animal racional, que utiliza a 16gica, que e 

inteligente, que exerce a razao e argumenta cientificamente. Neste sentido, 

a racionalidade pode ser assimilada como a qualidade de possuir razao, ou a 

capacidade de exercer a razao, traduzindo-se esta na faculdade de pensar. 

A escolha racional foi abordada por varios ramos da ciencia - em 

termos politicos pela public choice, em termos matematicos e a utility theory e 

no ramo econ6mico consubstanciou-se na teoria neoliberal e para alguns 

soci61ogos na rational choice theory. 
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Abordar o principia da racionalidade plena, na tradi9ao humanista 

ocidental e na empresa que sera nosso objecto de estudo, nao oferece, 

embora apenas a primeira vista, excessiva complexidade. Na realidade, a 

empresa em causa para alem de estar vinculada ao normativo energetico 

comunitario, privilegia que a autoridade interna seja suportada por uma 

argumenta9ao de tal forma tecnocrata que todos os quadros tern como 

habilita9oes cursos superiores, destacando-se nestes, a disciplinaridade das 

matematicas. Nestas condi9oes, o apelo da racionalidade e forte e 

aparentemente natural. E por outro lado nao parecem hoje apelativos na 

sociedade ocidental, nem as reminiscencias de urn passado, em que a 

incerteza podia ser explicada por urn encanto nao visivel (Weber, 1947), nem 

o receio de que a eficiencia e o calculo econ6mico se possam transformar 

num mecanismo destruidor de todos os valores que tornasse a humanidade 

cativa da perfei9ao tecnica por via de comportamentos rigidos de peritos 

tecnocratas (substitutivos do individuo liberalmente culto). 

0 tempo e a experiencia directiva nas empresas vieram a confirmar 

que existia nestas tambem urn outro processo, como que iniciatico, de 

integra9ao cultural, processo no qual a anterior forma9ao intelectual escolar, 

fortemente quantitativa, era considerada uma exigencia indispensavel ao 

g~uante das capacidades pessoais de cada urn em saber-saber e saber-estar 

/~a organiza9ao. Mais tarde, o conhecimento e o contacto com outras 

culturas, no dominio internacional do neg6cio do petr61eo, revelou-nos (via 

factos reais) que hoje nao sao discutidos problemas mas sim solu9oes, que 

se revela mais eficaz estar sempre do lado da solu9ao e nao do problema e, 

sobretudo, que nao ha urn unico conceito de racionalidade mas, antes, varias 

racionalidades, o que alias ja havido sido assinalado em Weber (1947). 

A racionalidade em termos gerais e a qualidade de possuir razao e 

esta associada a urn metodo de pensamento que utilizamos e nao as 

conclusoes do nosso pensamento (Baron, 1994), sendo tambem verdade que 

nem sempre escolhemos racionalmente a melhor soluyao - por vezes 

utilizamos "bons" metodos e escolhemos mal, assim como utilizamos "maus" 
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metodos e a escolha seguida nao se revela rna. Existe como que urn 

blending de conhecimento e de alguma ignorancia. 

0 principia da racionalidade plena, muitas vezes sobreposto nos 

"items" do modele racional, constitui, no contexte da nossa investigayao, o 

preconizado por Goodwine Wright (1991: 76): 

"... o decisor individual deve assumir um curso de acgao escolhido 

entre um conjunto de altemativas dadas, que maximize a sua utilidade, 

a qual e baseada num conjunto de axiomas14 
.•• " 

E sabre os objectives, que neste caso sao dados, os valores e o tipo 

de comportamento do decisor, recordamos no ambito ainda mais vasto da 

teoria dos jogos, que: 

" ... by rational behavior no moral judgment is implied ... the players try 

to do the best they can... as analysts from the outside we do not 

presume to judge people's motives ... game theorists take the players 

objectives as given ... " McMillan (1992: 6). 

0 conceito da racionalidade pode ser explanado em tres contextos ou 

estadios distintos denominados deterministas, probabilistas e de incerteza: 

• Num contexte determinista, tem-se a ausencia de risco nos resultados e 

nao existe interac~o entre decisores pelo que a atitude nuclear destes, 

concentra-se na maximizayao da funyao objective previamente 

estabelecida . 

• Num contexte probabilists ja ha a considerar o factor risco nos resultados 

de cada alternativa, sendo neste caso dominante o paradigms da teoria 

da utilidade subjectiva esperada (SEU) (Savage, 1954). 0 conceito da 

utilidade subjectiva e urn valor acrescentado te6rico fundamental embora 

com urn calculo complexo. 

• Num terceiro contexte de incerteza, alem do factor risco nao ser 

probabilizavel, tern de se escolher urn curso de ac~o numa posiyao de 

14 Os axiomas propostos por Savage (1954) sao entendidos de tal forma que nenhuma pessoa razoavel 
os pode rejeitar. Os axiomas sao os seguintes: 
Completness, greed, transitivity, convexity, continuity e stability. Apesar da citada posi98o de 
inconstatibilidade, alguns dos axiomas sao largamente discutiveis (Lea et al., 1987). 
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total desconhecimento em relayao aos estados da natureza, o que nao 

permite controlar mas apenas sofrer - pesar, perda - as consequencias 

da acyao assumida. E o reino dos criterios hostis radicalizados. 

Ha, ainda, a considerar a interacyao entre decisores internos ou entre 

estes e o meio envolvente e, portanto, exige-se que a reacyao de terceiros 

seja considerada pelo decisor em causa, ou seja, neste caso ha urn jogo a 

jogar e, logo, varios interesses em jogo. Queriamos, neste contexto anotar 

prudentemente que, a teoria dos jogos nao e propriamente uma teoria de 

tomada de decisao (Camerer, 1991 ), mas, antes, uma importante ferramenta 

de apoio em termos matematicos. 

Na realidade e no quotidiano, muitos autores na sociedade ocidental, 

em especial economistas e estatisticos, creem que o comportamento racional 

corresponds a assunyao de uma decisao, depois de analisadas todas as 

alternativas em simultaneo, que garanta a maximiza(_fao dos objectivos do 

decisor. 0 objectivo ultimo do comportamento racional, na perspectiva da 

teoria da firma e, apesar de algumas vozes apaziguadoras, ou a 

maximiza(_fao do lucro do accionista ou a maximizayao da utilidade pessoal -

self interest - do consumidor em geral. Pressupoe-se que o sujeito 

econ6mico possui urn conjunto de preferencias claramente ordenadas, que 

tern capacidade para apreciar todas as alternativas possiveis e de determinar 

a ac(_fao que lhe permita atingir, no seu proprio interesse, o ponto mais 

elevado da sua escala de preferencias. Na essencia, a melhor escolha para 

o sujeito econ6mico sera sempre a que maximiza o valor ou a que 

proporciona uma melhor medida de utilidade. Neste caso, a decisao esta 

relacionada com o raciocinio de urn decisor unico - individual, real ou fictfcio 

- cuja conduta e racional visto querer realizar certos fins desejados utilizando 

os meios de que previamente dispoe e fazendo-o na combinayao mais 

adequada aos seus interesses. 

. "... the most often used definition of rationality in decision making is 

that it is a means to an end. However, there are many complications 

to this simple test of rationality ... " (Luthans, 1992: 496). 
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No quadro do discurso sobre a racionalidade podem-se 

vantajosamente considerar varias formas diferentes de ver a mesma 

realidade. A racionalidade pode transversalmente decorrer desde as nogoes 

formais de eficiencia e consistencia ate as nogoes substantivas de autonomia 

e autodeterminagao (Elster, 1983). No sentido de clarificarmos o conceito de 

racionalidade, tern vantagem adjectiva-lo de forma a identificarem-se os 

respectivos conteudos dos diferentes tipos apresentados na literatura. 

No entendimento classico, a racionalidade pode ser entendida num 

sentido funcional e substantive (Weber, 1947). A racionalidade funcional 

esta dirigida, a partir de uma atitude cientifica para a obtengao da eficiencia, 

atraves dos meios mais adequados. A racionalidade substantiva esta 

dirigida aos objectives no sentido de estes serem compativeis com urn 

sistema de valores previamente estabelecido: 

" ... this provides the model for our concept of rationality. We will say 

that we are rational when, having adopted rules which our statements 

or actions should conform to, we act in a way that is consistent with 

them. Note that this definition allows many different kinds of rules to be 

adopted ... " 

"... to be rational in decision-making, therefore, we will need to 

construct a set of rules that we will wish to adopt in determining what to 

do in complex decision-making situations; then we will satisfy our need 

for rationality by conformimg to them ... " (Watson e Buede, 1994: 12). 

Por outro lado, a racionalidade e objectiva quando se pretende 

maximizar determinados objectives enquanto que a racionalidade subjectiva 

esta subjacente ao desejo de se maximizar urn conhecimento actual sobre 

determinado assunto. A racionalidade objectiva pode ser considerada a 
priori ou explanada apenas a posteriori. Neste caso, a ambiguidade ou as 

divergencias iniciais na observayao do problema nao permitem clarificar 

objectives sendo necessaria procurar uma solugao a partir de reduzidas 

alternativas e prosseguir, depois, atraves de pequenos passos e sucessivos 

ajustamentos ate se obter a solugao final. Perante esta e, por isso mesmo, e 

possivel com arte e poder fundamentar uma racionalidade, mas 

evidentemente apenas a posteriori. Os gestores-decisores tomam as 
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decisoes e s6 depois desenvolvem as razoes de aparencia racional, sobre a 

decisao ja consumada (Alexander, 1979). Neste caso, como veremos mais 

adiante, a atitude nao e inedita, mas e indispensavel para a consumar urn 

certo tipo de poder (Pettigrew, 1973). 

A racionalidade sera consciente quando os meios foram escolhidos 

para urn dado fim tendo sido assumidos a partir de urn sistema de valores 

especificos do decisor e a racionalidade sera deliberada quando o 

ajustamento dos meios aos fins foi intencionalmente assumido pelo decisor. 

A racionalidade formal esta associada a cadeia "meios-fins", atraves 

de urn calculo cada vez mais preciso sobre os meios, a fim de se atingirem os 

fins, enquanto a racionalidade real esta relacionada com a imagem que o 

academico tera do mundo e, neste contexte, domina-se a realidade atraves 

de conceitos precisos e abstractos. A explicayao, com o recurso a factores 

sobrenaturais desaparece, dando Iugar a calculos via razao tecnica, calculos 

que irao tambem contribuir, apesar da influencia presente dos valores, para 

urn decrescimo progressive da importancia do sistema de crenc;as pessoais e 

colectivas (Weber, 1947). Mais adiante aquando da abordagem do 

economicismo, voltaremos a este tema. 

Finalmente ha a considerar alguma reflexao sabre o conceito de 

racionalidade e a natureza do sujeito da decisao conforme sao abordados 

pela RCT15 e IM. A teoria da escolha racional tern quatro principios 

formadores individualismo, utilitarismo, o nivel das escolhas e os 

condicionalismos estruturais - o que naturalmente veio provocar uma 

fortissima controversia na comunidade sociol6gica. 

0 individualismo, como metodo, significa que toda a escolha e em 

primeiro Iugar personalizada, que o criterio em causa e optimizante e portanto 

observa-se urn comportamento maximizador. 0 individuo deve ser 

15 A rational choice theory (RCT) (Coleman, 1990) eo individualismo metodol6gico (IM} Soudan (1979) 
surgiram como uma reacc;:ao ao funcionalismo e a necessidade de atribuir aos estudos um maior 
pormenor sabre a realidade social, ah~m de tentar tambem introduzir uma imagem de maior rigor. 0 
conceito de RCT foi mais utilizado no mundo anglo-sax6nico, enquanto que o conceito de /M e 
preferido pelos autores franceses e apresenta um ambito menos vasto. No amago inicial da sociologia 
tudo devia ser explicado par causas sociais e nao individuais e dai o afastamento sociol6gico, desde o 
inicio, do utilitarismo econ6mico e do principia da racionalidade. A especificidade da RCT deve-se a 
inversao dos postulados basicos disciplinares e, portanto, em oposir;:i!io radical ao grosso da tradir;:i!io 
sociol6gica. 0 individualismo regressa assim, em grande, tanto como metoda como em ambir;:i!io, ao 
pretender significar uma metodologia comum a todas as ciencias sociais e, portanto, com uma evidente 
redur;:i!io do corpo disciplinar sociol6gico. 
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considerado como o principio 16gico para a efectiva9ao das escolhas, e 

apesar de inserido numa dada situa9ao e estrutura social que the condiciona 

a distribui9ao dos recursos e as oportunidades de actua9ao, esta deve ser 

plenamente racional. Neste mesmo sentido de racionalidade, mas mais 

restritivamente -logo menos sujeito a criticas- Downs (1957), reconheceu a 

existencia, no curto prazo, de alguns factores aleat6rios que competem com 

a racionalidade, embora sustente que o comportamento puramente racional 

sera sempre vantajoso no Iongo prazo. Boudon e Bourricaud (1982) pelo 

seu lado, enfatizam que o individualismo deve ser estritamente metodol6gico 

- e nesse sentido neutro - pelo que nao deve ter qualquer extensao etica ou 

socio16gica, ao contra rio do que se prescreve na RCT. 0 objectivo desta 

atitude e permitir que seja largamente aplicado a quase todas as ciencias 

sociais. 

Ainda na racionalidade individual ha a referir que uma ac9ao racional 

assumida num sentido positivo de progresso, pode, desencadear outros 

efeitos laterais e estranhos, nao previstos nas inten9oes iniciais positivas do 

individuo-decisor. Esses efeitos podem nao ser neutros e terem urn 

conteudo diferente tanto de perversao como de refor9o e, portanto, com urn 

sentido antagonicamente simetrico, conforme as interpreta¢es de diferentes 

observadores. Esta possibilidade de haver efeitos perversos nao deve estar 

totalmente afastada do grau de percep98o de qualquer problema por parte do 

decisor individual e sera abordada concretamente no estudo de caso. 

A nivel do utilitarismo, a RCT reconhece a intencionalidade da ac9ao 

humana e a seguir que o homem tern objectivos, preferencias hierarquizadas 

e sobretudo e racional (Turner, 1991 ). Porem, embora a racionalidade e a 

unidade decisora sejam claramente reconhecidas nada se adianta sobre os 

objectivos pelo qu.e o decisor, embora seja sempre inequivocamente racional, 

tanto se pode nortear por principios altruistas como altamente egoistas 

(Buchanan 1989). Com esta nova interpreta98o e alargada tenta resolver a 

critica reducionista do conceito, mas, por outro lado, ao alargar o ambito do 

comportamento multiplo do decisor torna o conceito de racionalidade 

irrelevante e tautol6gico, na medida que se valida qualquer comportamento, 

seja ele qual for, como racional. Cada decisor passaria a ser o juiz que 

valida a sua propria racionalidade. 
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0 conceito implicito de irracionalidade e importante, atendendo tanto a 
extensao dos comportamentos dos actores proposta por Buchanan (/d., Ibid.), 'I 
como pelo vasto significado que lhe e atribuida por Boudon (1979)16

, quer 

ainda para a carreira profissional dos actores-decisores. Em termos . J 

empresariais, conotar o comportamento decisional de urn gestor de irracional 

tern, em geral, sentido pejorativo, pelo que, a ausencia de racionalidade no : I 
comportamento daquele pode melhor ser entendida pela ideia de nao-

·r·.J racional. A nivel empresarial, muitas vezes, as atitudes racionais tern de ser _ 

confrontadas com atitudes nao racionais, se nao mesmo irracionais. Esta 

irracionalidade, segundo os adeptos de Savage (1954), pode ser entendida, [ J 

liminarmente, a partir de urn silogismo, como o oposto a racional. No sentido 

te6rico do termo, a racionalidade plena prescreve ao agente sobre o "como 

tern de ser feito" e se o agente se comporta em oposi9ao a prescri9ao, entao 

sera irracional. 

Na realidade urn decisor pode ser racional numa determinada decisao 

e nao o ser na decisao posterior, dependendo das diferentes circunstancias 

ambientais e pessoais. Urn decisor dificilmente sera, em todos os casos, no 

espa9o e no tempo, plenamente racional. Assumimos que sera nao racional 

quando nao fez apelo a todas as suas faculdades com a consequente 

penaliza98o, pelas consequencias desfavoraveis que vira a obter por esse 

facto. 

A origem de uma atitude nao-racional, tanto pode estar no facto de o 

decisor nao possuir a solu98o mais aconselhavel para o problema, como 

pode residir na educa9ao-tecnica do decisor, na falta de experiencia 

adequada ou, ainda, nas caracteristicas desfavoraveis do proprio problema. 

Tambem poderao estar na origem de uma decisao nao racional os valores 

detidos pelo decisor, bern como a sua intui98o, emo98o e sedu9ao (como 

desenvolveremos no capitulo "os gestores como homens"), os quais podem 

condicionar o seu comportamento e, logo, a sua decisao. Na apologia da 

racionalidade plena todos esses factores se podem constituir como negativos 

16 0 fen6meno da irracionalidade, ou pelo menos das factos estranhos ou ainda dos factos menos 
aceites como normais, e urn tema caro ao autor (1979), embora ultrapasse, em muito, o ambito deste 
estudo. 
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por obscurecerem o pensamento e, portanto, poderem contribuir para a 

J ausencia de racionalidade. 

0 conceito de irracionalidade, por outro prisma, e por vezes associado 

J a desordens psicol6gicas {Brunson, 1985), concepyaO que tambem nao 

seguimos no nosso estudo. A ausencia de racionalidade na decisao sera 
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considerada como nao racional e, assim, nao utilizaremos o termo 

irracionalidade nas acepyoes referidas. 

A inseryao da posiyao individualista e radical na sociologia e a 

proposta alargada de que todos os actores sejam sempre racionais e que 

alem de egoistas e auto-interessados tambem possam ser altruistas, embora 

operando com restriyoes garantidas pelas estruturas sociais, foi alvo de 

violentos ataques nomeadamente da area politica (Greene Shapiro, 1994)17 

e da area sociol6gica 18 (Zey 1998). 

A posiyao de Buchanan citado em Walsh (1996: 13) sobre o individuo

decisor e, pelo menos formalmente, compreensivel, embora se possa 

discordar da rigidez que impoe ao conteudo: 

"... only individuals choose and act. collectivities, as such, neither 

choose nor act and analysis that proceeds as if theu do is not within 

the accepted scientific canon. Social aggregates are considered only 

as the results od choices made and actions taken by individuals. The 

emphasis on explaining non-intended aggregative results of interaction 

has carried through since the early insights of the Scottish moral 

philosophers... methodological individualism is almost universally 

acceped by economists who work within mainstream, or non-Marxian, 

traditions ... " 

A poslyao . de urn decisor e, neste ambito, muito variavel em 

conformidade com a natureza do problema que se coloca e o respectivo 

quadro institucional. Entendemos e reconhecemos que e sempre urn 

individuo ou varios que estabelecem objectivos e tomam decisoes, ja que as 

17 A respo~ta a estes autores foi efectuada por Friedman et al. (1996). 

18 0 que se deseja evidenciar, nao e a posi~o individualista mas sim a sua inser~o na area 
sociol6gica e das organiza~oes. As criticas a RCT sao muitas e variadas: a exagerada pretensao de 
rigor, a perda da concep~o dos actores sociais e a rendi~o incondicional a economia sao apenas 
alguns exemplos. 
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organiza9oes, em si pr6prias, nao podem fisicamente raciocinar, escolher e 

decidir. Mas sera sempre diferente - face a evidencia dos factos e a 
experiencia de gestao - decidir em termos individuais face a urn problema 

pessoal ou decidir sobre urn problema da organiza9ao, no ambito interno ou 

externo e, sobretudo, como agente do capital accionista. Esta diferen9a e 

real e independente dos exercicios te6ricos e modulares de uma 

investiga9ao. 

Parece-nos, ainda, a luz da expenencia em conselhos de 

administra9ao, que a organiza9ao nao podera ser, pelo exposto, ignorada 

como entidade formal interessada na decisao e, por outro lado, ser depois a 

mesma organiza9ao que suporta as consequencias dos erros individuais dos 

gestores tanto na perspectiva de rna imagem junto da sociedade como de 

fortissimos prejuizos financeiros. Neste sentido a organiza9ao nao pode ser 

divorciada da decisao, conforme se sustenta na RCT. 0 homem-decisor, 

embora seja sempre urn individuo ou urn grupo de individuos, tern uma etica 

de convic~o e de responsabilidade que nao pode olvidar como responsavel 

da organiza9ao, o que atribui a esta, uma presen~ muito clara no processo. 

Mas ha mais questoes a adicionar nesta perspectiva. A racionalidade 

pode ser considerada ao nivel individual ou organizacional e neste contexto 

seguindo Weber (1947) na linha de que o uso dos meios mais eficientes 

proporcionara atingir os objectivos tra9ados, pode-se afirmar que pode existir 

uma racionalidade empresarial desde que a actua9ao da empresa seja 

planeada no sentido de que os recursos e procedimentos sejam os mais 

eficientes para os seus objectives. E refreando a posi~o individualista em 

que a organiza~o e urn simples somat6rio dos individuos que a integram, 

pode observar-se que ha uma racionalidade colectiva, util para fundamentar a 

escolha racional, mas bern diferente das anteriores. Neste caso, pretender

se-a o consenso, que pode resultar de urn dialogo alargado, consenso no 

qual as preferencias individuais sao transformadas, e nao agregadas atraves 

da aplica~o de urn algoritmo optimizador, te6rico e invisivel de interesses 

individuais irredutiveis: 

"... a broader theory of collective rationality deals with the "capacity of 

the social system or the collective decision mechanism to bring the 

individual preferences into line with the broad notion of individual 
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rationality". Substantively, collective rationality controls autonomous 

desires." (Elster 1983: 2). 

Por outro lado, nas organizar;oes a racionalidade plena do decisor, e 
conseguida na medida em que este possa satisfazer simultaneamente 19 os 

seus objectives pessoais - nomeadamente uma remunerayao mais elevada e 

estatuto - e a maximizayao dos objectives da organizar;ao onde esta 

inserido, podendo considerar-se, neste ambito, o desencadeamento de urn 

processo circular com vantagens e, teoricamente, positivo no que se refere 

aos interesses da organizar;ao e aos do gestor (Williamson, 1975). Mas urn 

dos sinais dos tempos20 e que, embora muitos autores da abordagem 

organizacional considerem nos seus discursos a necessidade urgente de 

reflexao sobre o homem, observa-se que a economia e a sociedade tern 

privilegiado a racionalidade perfeita e o individuo self-interested como unicos 

niveis reais de analise. 

Regista-se, hoje, em termos sociais, urn apelo para a coesao social 

traduzida num vested interest mas que encontra no poder real da coesao 

econ6mica uma vested reluctance. Por isso, em conjugayao com a 

imperatividade da obtenr;ao de resultados racionais, a eficiencia emerge nao 

como urn conceito neutro mas, antes, associado a urn particular sistema de 

valores denominado economicismo. 0 comportamento econ6mico, ao 

pretender optimizar exclusivamente os fins, pese embora a natureza dos 

meios, acaba por se tornar num comportamento anti-social que origina uma 

incontornavel moral econ6mica que prevalece como se fosse a mais natural e 

remetendo, invertidamente, a imoralidade para o social: 

"... men are rewarded for performance, but performance is almost 

always defined as short-run economic or thechnical results. The more 

19 A teoria da agencia sera abordada no capitulo 4. 

20 Nos ultirnos 20 anos, nas sociedades ocidentais, a solidez e radicalidade das ideias neo-liberais, do 
consurnisrno de rnassas e da rnercantilizagao das ideias sociais (Santos, 1994) tern ganho 
preponderancia pelo que o impacto dos rnodelos de escolha racional perfeita tern aurnentado nas 
ciencias sociais. Assim, varios tipos de organiza¢es, rnesrno na area da educagao, da saude e dos 
transportes que, antes, estavarn orientadas para a satisfagao de necessidades basicas e para algurn 
welfare, tern sido pressionadas para funcionarern rnais de acordo com parametros econ6micos da 
eficiemcia. 
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objective the system ... the harder is to broaden the rules of the game to 

take into account the social role of the executive" Bower (1968: 202). 

2.2 - A racionalidade limitada e a posi~io de Herbert Simon 

0 modelo de racionalidade plena, abordado antes, nao constitui no 

mundo ocidental o unico modelo disponivel (Luthans, 1992). Na realidade, e 

nao estando em causa qualquer dualismo alternativo, existe outra visao sobre 

a racionalidade e outros modelos cuja preocupa9ao se centra em perceber 

como a decisao e desenvolvida no mundo real - que, neste caso concreto, 

perfilhamos - em vez de prescrever, apenas teoricamente, como essa 

decisao deve ser assumida. 

De facto, tern de ser consideradas, em primeiro Iugar, as limita96es 

cognitivas do homem na sua vida real, independentemente, de este se 

assumir noutra esfera como urn ser plenamente racional. 

A posi9ao de Herbert Simon sobre a racionalidade limitada - bounded 

rationality- constituiu, em meados do seculo, urn ousado desafio ao principio 

neoclc~ssico da firma e a existencia de urn empresario-decisor omnisciente, 

racional e maximizador do lucro na medida que coloca em causa o classico 

paradigma da optimizayao, apresentando urn novo paradigma da 

"satisfa9ao", o qual tern por base a limitayao da capacidade humana. 

Crozier e Friedberg (1977: 320), escreveram: 

" ... ce modele implique un complet renversement de perspectives. Au 

lieu de s'enteter a montrer une fois de plus les limites du modele 

rationnel, Simon propose de partir d'un autre modele de Ia rationalite 

limitee. Le caractere revolutionnaire de cette demarche intellectuel/e a 
certainement profondement impressionne sur le moment le monde 

intel/ectuel anglo-saxon." 

0 que e verdadeiramente interessante e estimulador e que essa critica 

e denuncia de uma metodologia exclusivamente matematica veio 

exactamente de urn autor de formayao matematica, embora situado nas 

ciencias sociais. 
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Urn primeiro marco importante, que nao podemos deixar de assinalar, 

e a visao multidisciplinar do autor, entao na decada 50 que viria a influenciar 

a teoria da tomada de decisao. 0 classico "Models of man" (Simon, 1957b) 

e urn exemplo raro desta visao multidisciplinar, sendo composto por 

dezasseis artigos aut6nomos e, ousadamente, nao relacionados, que 

contemplam diversas areas, da economia a estatistica, passando pela 

sociologia, politica e psicologia para alem de quase metade dos artigos se 

situar na area matematica, nomeadamente na sua aplica~o as ciencias 

sociais. 

0 interesse e as dificuldades de leitura de Herbert Simon decorrem, 

exactamente, da perspectiva inovadora, multidisciplinar e dispersa dos seus 

inumeros trabalhos, sendo, porem, ao abrigo dessa perspectiva que 

abordaremos de seguida a racionalidade limitada que consideramos urn tema 

fundamental na teoria da decisao nas organiza«;oes. 

Em primeiro Iugar e preciso dizer que Herbert Simon privilegia, 

claramente, a observa«;ao do comportamento do decisor conforme 

desenvolvido na sua obra Administrative Behavioul1 e nao o algoritmo 

optimizante. 

" ... the reader is referred to the review article by Ward Edwards (1954), 

"The Theory of Decision Making", and to the recent book by E. J. 

Savage (1954), "Foundations of Statistics". I must add that I agree 

with neither Edwards nor Savage in their assessement of the import 

and implications of these developments." (Simon, 1957b: 202). 

0 homem tern imensa dificuldade em interpretar urn volume enorme de 

informa«;ao em tempo util e de gerar e apreender todas as alternativas 

possiveis de grandes problemas- cognitive strain- e nesse sentido existem 

limites praticos a racionalidade plena conforme tambem corrobado em 

(Taylor, 1975). 

Qualquer agente, considerado em termos individuais, em grupo ou na 

organiza«;ao apenas pode confrontar-se, em simultaneo, com urn numero 

21 Este livro, indispensavel na area da teoria de decisao, foi editado em 1957, em 28 edi~o. e constitui 
uma amplia~o da sua tese de doutoramento realizada dez anos antes. 
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limitado de questoes alternativas, independentemente do nivel elevado dos 

seus valores e saberes, do staff disponivel, da sua capacidade de percep<;ao 

e da sua persistencia ou capacidade de trabalhar. E a evidencia empirica da 

realidade. 

0 individuo como homem deseja, mas nao atinge, na rotina diaria o 

maximo absolute, mas apenas o suficiente para se satisfazer numa dada 

situa9ao. A esta limita9ao de natureza cognitiva acresce que a atenyao do 

gestor eo tempo disponfvel nao sao eternos e que ha custos a considerar no 

acesso a informayao resumida e simultaneamente de boa qualidade. Ha 

ainda a considerar que o papel do decisor tern implicito, no seu acto de 

escolha, todo urn conjunto de factores externos que o rodeiam, conforme, 

alias, desenvolveremos no capitulo 2. 

"... if there were no limits to human rationality administrative theory 

would be barren ... the need for an administrative theory resides in the 

fact that there are practical limits to human rationality, and that these 

limits are not static, but depend upon the organizational environment in 

which the individual's decision takes place ... " (Simon, 1957b: 199). 

Nestes termos o homem assume a decisao satisfat6ria fundamentado 

no principia da suficiencia e nao da optimizayao. 0 homus satisficer e bern 

diferente do homuns economicus caracterizado tanto por postulados de 

racionalidade comportamental como pela posse cardinal dos indices de 

utilidades relativas. 

A dimensao satisfat6ria reside no facto de o agente decisor, depois de 

ter interiorizado urn determinado nivel de aspirayao a cumprir, escolher 

sequencialmente ao Iongo de varias alternativas, ate obter a primeira que 

satisfaya o nivel d~ aspirayao previamente estabelecido Simon (1979: 503): 

"... rational decision making in organizations ... the decision-maker has 

formed some aspiration as to how good an alternative he should find. 

As soon as he discovers an alternative for choice meeting his level of 

aspiration he terminates the search and choose that alternative". 

Emais: 

" .. . Ia plupart des prises de decisions humaines, individuelles ou 

organisationel/es, se rapportent a Ia decouverte et a Ia selection de 
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choix sati~faisa~ts; ce n'est :ue d~ns ~es cas ex~eptio~nels qu' elle se/~;'···;i;;:·: .. ':;?:'~ 
rapporte a Ia decouverte eta Ia selecflon de cho1x opt1maux." (Marc~:~~ . : :, ; 

e Simon 1991: 138). ·~<~:::, () ; . , , :j ... 

0 decisor tera de escolher sequencialmente dentro de urn numero 

0 finito de soluc;oes e nesse sentido obtem-se uma maximizac;ao, de nada lhe 

valendo prolongar o processo indefinidamente, na medida que nunca acabara 

Q por ter todas as opc;oes possiveis. Os gestores nas organizac;oes apenas 

podem posicionar-se num nivel de satisfayao, porque ter ambiyao para se 

situar a urn nivel 6ptimo e diferente de ter capacidade material para atingir 
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esse desiderate: 

" ... bounded rationality of the humans beings who "satisface" because 

they have not the wits to maximize" (Simon, 1957a: xxvii). 

Uma decisao considerada satisfat6ria pode nao ser uma segunda ou 

terceira soluyao, uma vez que a pesquisa termina a partir do ponto satisficing. 

Logo, fica-se sem saber se nao existiria uma outra soluyao melhor ou ate 

uma soluyao optima no caso de ser possivel prosseguir com a pesquisa. A 

racionalidade limitada nao e sin6nimo de ausencia de racionalidade nem de 

irracionalidade, no sentido que abordamos anteriormente, sendo antes uma 

alternativa legitima, em situac;oes especificas, a racionalidade plena. Neste 

ambito, Crozier e Friedberg (1977: 320) esclarecem que: 

"... il est range habituellement dans les classifications com me un 

neorationaliste. " 

Assim sendo, resta-nos confirmar quando e que uma soluyao e 

racional no sentido de Simon (1982: 408): 

" ... therefore, all that can be said is that a satisficing choice is, by 

definition, one that meets the objectives. Given a challenging 

objective, a realistic level of aspiration, and an appreciation of the cost 

of additional information, the decision maker's acceptance of a 

satisficing alternative is eminently rational, as we have defined that 

term in this chapter." 



50 

Nao parece facil aludir a racionalidade de urn actor sem previamente 

estabelecer, conforme ja referido urn quadro de referencia que e, porem, 

variavel devido a natureza humana. As relac;oes interpessoais na empresa 

nao sao passiveis de prever cientificamente e os quadros de referencia 

individuais sao diferentes entre si. Muitas vezes, urn referencial 16gico e 

objectivo para urn director nao o e para urn subordinado que o pode 

considerar subjectivo. A racionalidade pode ter, por conseguinte e para 

alguns, urn caracter relativo e subjectivo, caracter este que tern sido muitas 

vezes negligenciado ate pela propria ciencia econ6mica. 

Em nossa opiniao ha vantagens em aprofundar as restric;oes humanas 

(Crozier e Friedberg 1977), sobre o quadro de preferencias individuais e a 

informac;ao. As limitac;Oes dos gestores, por paradoxa! que pare~. podem 

ser captadas tanto perante volumes reduzidos de informayao como perante 

elevados volumes da mesma e terem origem tanto nas regras internas como 

nas condic;oes do meio envolvente. Os decisores mais dogmaticos, mais 

preocupados com a execuyao quotidiana e mais idosos, revelam-se, em 

geral, menos receptivos a volumes adicionais de informayao. As limitac;oes 

dos decisores sobre a informayao podem derivar da ausencia atempada da 

mesma e das exigencias impostas por custos e limitac;oes temporais. Nesta 

linha ha tambem limitac;oes como que mimeticas, isto e, que tern origem em 

limitac;oes passadas. Por vezes existem soluc;ees que foram tomadas num 

passado que, por se terem revelado menos satisfat6rias, jamais serao 

esquecidas, de tal forma que se sente relutancia em considera-las em novas 

e propicias situac;oes. 

Os niveis de exigencia pessoal a estabelecer- elemento fundamental 

da racionalidade limitada - passam pelo sistema de valores do decisor e 

estao portanto r~lacionados com a possibilidade do mesmo recusar as 

normas organizacionais e pelos seus limites eticos. 

Porem, e relevando a importancia do conceito em aprec;o, ha a 

referenciar em relac;ao aos criterios pessoais que o aparecimento de 

determinada ocorrencia descontinua pode alterar quer o sistema de valores, 

quer as preferencias, quer o comportamento do individuo decisor. As 

preferencias, que se relacionam com o comportamento e o criterio do decisor, 

nao sao estaveis e orientativas da acyao, conforme se poderia esperar num 
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sentido univoco de dependencia mas biunivoco de mutua influencia9ao 

(Crozier e Frieddberg 1977). Com efeito, as preferencias do decisor, nao 

sao precisas nem intangiveis, podem ser posteriores a ac9ao e nao sao 

independentes da escolha (March e Simon 1991; Elster, 1979). 0 conceito 

de racionalidade limitada e tambem importante nesta perspectiva, na medida 

que chama a aten98o, para urn comportamento humano contingencial e 

variavel. 

0 paradigma da racionalidade limitada a semelhan9a do da 

racionalidade perfeita e, portanto, de ambito bastante vasto e de larga 

aplica9ao: 

" ... models of satisficing behavior are richer than models of maximizing 

behavior, because they treat not only of equilibrium but of the method 

of reaching it as well ... "(Simon, 1967: 208). 

0 estudo sobre a racionalidade limitada foi tambem objecto de varias 

criticas. Neste sentido pode apontar-se que os objectivos tendem a ser 

coarctados pelo nivel de aspira9ao pessoal estabelecido pelo decisor e por 

esse motivo pode coexistir varias limita9oes ou prioridades em rela98o aos 

interesses da organiza9ao. Nesta perspectiva, estamos perante apenas uma 

mudan98 do termo objectivos, para outro termo denominado contraints, com 

a agravante de nao se conhecer qualquer criterio para determinar o que e ou 

deve ser urn contrainte em determinada situa98o. lgualmente, pode 

considerar-se que o nivel de aspira98o pessoal, que subjaz no conceito de 

racionalidade limitada e pouco ambicioso e nesse sentido este tipo de 

racionalidade parece nao favorecer a inova9ao e o pensamento no Iongo 

prazo. 

" ... No creative generation of alternatives is envolved, no search for 

excelence is encouraged' (Zeleny, 1981 : 341 ). 

Tal como fizemos para a racionalidade plena, procuraremos agora 

tambem sintetizar os principios da racionalidade limitada na tomada de 

decisao. Assim: 

I 
.I 
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• 0 decisor estabelece dinamicamente o seu nivel de aspirayao relative. 

Pode, no entanto, considerar uma vez que nao lhe e dado, urn objective 

ideal orientativo. 

• As alternativas, a analise e os respectivos resultados sao limitados e 

procurados sequencialmente urn a urn. 

• Assim que uma alternativa e igual ou superior ao nivel de aspira9ao 

pessoal estabelecido e seleccionada com solu9ao. 

A conclusao a extrair da racionalidade limitada e que o decisor deve 

conceder a maior aten9ao e prioridade - como a seguir desenvolveremos em 

pormenor- ao processo de tomada de decisao. 

A existencia e considera9ao de um processo na tomada de decisao e 

crucial, na medida que uma questao fundamental a averiguar e sobre a 

racionalidade do citado processo e nao propriamente sobre a optimizayao 

racional da escolha. 

2.3 - 0 confronto das racionalidades a nivel das organiza~oes 

A tomada de decisao estrategica nas organiza9oes e os principios da 

racionalidade plena e do modelo logico-estrutural amados por uns, odiados 

por outros, numa longa e extensa literatura merecem, ainda que 

sinteticamente, uma serena reflexao na perspectiva da realidade empresarial. 

Com a ajuda de Luthans (1992), e March e Simon (1991), sao perceptiveis 

algumas das criticas que tern sido dirigidas ao paradigma da racionalidade 

plena - apesar das suas virtudes - retendo para nos, pela sua importancia, 

os seguintes aspectos de ordem pratica: 

• A posi9ao dos directores e administradores que estao em contacto com o 

mundo, e dependentes nas empresas dos seus Servi9os e de urn staff, 

difere da posi9ao de um decisor individual, tecnicamente soberano e 

autonomo em rela9ao ao exterior. 0 decisor empresarial e muitas vezes 

confrontado com a decisao apenas na sua parte final, isto e, ja tern 

perante si uma solu9ao optima preparada, perante outras alternativas 

porventura sub-optimas. A questao com a qual e confrontado, tem 

indeterminado quem levantou o problema e em que termos, quem 
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preparou e obteve os pressupostos e estabeleceu os graus de utilidade a 

cumprir, em suma, desconhece, excepto a solugao que lhe apresentam, 

todo o processo de decisao que a consubstanciou. 

• 0 decisor decide em contextos alternativos deterministas ou 

probabilisticos ou ainda de incerteza conforme a situagao em presenga, o 

que, independentemente dos recursos matematicos disponfveis, afectara 

a tomada de decisao. Num contexto de certeza, a qualidade e a 

seguranga da decisao serao bastante elevadas, enquanto nas duas outras 

situagoes anteriores essas caracterfsticas tendem a reduzir-se 

decrescentemente. Assim para as decisoes operacionais este modelo 

tern plena aplicagao, embora para as decisoes estrategicas - maior 

incerteza - a aplicagao ja seja muito discutfvel. 

• 0 decisor possui toda a informagao necessaria, assim como a capacidade 

e o tempo, ilimitados, para a interpretar. 

Ao Iongo de 30 anos de observagao da vida empresarial esta condiyao 

pareceu-nos irrealista, e algo comprometedora. 0 que e exigido 

simultaneamente ao decisor, pelos accionistas, opiniao publica e 

Governo, e, que este objective algo demasiado complexo tendo em conta 

a multiplicidade de metas nao .compatfveis em termos de racionalidade 

em aprego. A opiniao, de urn ex-presidente de varias empresas, Antonio 

de Almeida (Diario Econ6mico 15/1 0/98), sobre a regulamentayao dos 

pregos energeticos e extremamente elucidativa: 

" ... it's too much: 

. . . o que nao parece possivel e desejar-se, ao mesmo tempo, a 

abertura do mercado, dividendos confortaveis, cotaqoes em alta, 

autarquias bem remuneradas, associaqoes industriais colaborantes, 

empresarios felizes, sindicatos satisfeitos, consumidores domesticos 

agradecidos, energias limpas sem acrescimo de tarifas, ambiente 

protegido, apoio a introduqao do gas natural, cogeradores 

enriquecidos, manutenqao de estruturas anquilosadas, quadros 

acalmados e os "boys" bem colocados." 

• A situayao concreta de determinada decisao afecta o decisor, uma vez 

que aquela nao constitui urn dado que lhe e distribufdo, como 
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teoricamente se prescreve, sendo, antes, urn produto de processos 

psicol6gicos e sociol6gicos do proprio decisor que na presen~a de 

estimulos tanto podera reagir no sentido de uma solu~ao ja adoptada no 

passado, como pode orientar-se no sentido de perscrutar uma solu~ao 

inovadora, como pode, ainda, nao tomar qualquer decisao. 

• Gestores-decisores, no estabelecimento de urn limite de aspira~o para 

uma determinada decisao, devem ser algo ambiciosos, e nesse sentido, 

conhecer previamente solu~oes te6ricas 6ptimas, como indicativas, 

constitui uma clara vantagem. 

• Os gestores-decisores, muitos deles, pela sua educa~o tecnica, aderem 

aos principios de racionalidade plena, mas reconhecem as dificuldades 

praticas com que virao a ser confrontados. 

Estas reflexoes, em conjunto com os de descentraliza~ao da estrutura 

e a observa~ao da vida real das empresas, permitiram-nos construir, a Figura 

1.2, na qual procuramos sintetizar a questao em apre~o. 

+ 

- Decisilo mais estrategica + 

Depreciar 

Delegar 

Reflectir 
e 
preparar 

Figura 1.2 - Atitudes decisionais do actor. 

0 pensamento criador, na decisao estrategica, parece-nos nao estar 

ainda normalizado numa determinada gera~ao de gestores - que pensamos 

poder estar a acabar - apesar das pressoes dos interesses econ6micos 

vigentes. 
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2.4- Os modelos organizacionais simples e comp6sitos 

A selecc;ao de alguns modelos organizacionais nao e pacifica porque 

existem varias classificac;oes e diferentes denominac;oes dos mesmos. 

Em termos organizacionais vamos analisar varios modelos 

fundamentais que, de acordo com a nossa observac;ao, nos permitirao 

aproximar de urn modelo comp6sito (Quinn, 1980) e destinado a fundamentar 

o nosso estudo de caso22
. 

2.4.1 - 0 modelo mono-racional 

Embora apenas a teoria econ6mica parec;a confundir as organizac;oes 

com urn homem-econ6mico peculiar, o modelo de decisao racional nas 

empresas tern uma natureza colectiva e portanto diferente. No entanto, para 

se chegar a urn modelo organizacional sin6ptico ou mono-racional e 

indispensavel, primeiro, abordar o modelo 16gico-racional individual, 

conforme, alias, ja abordamos na RCT. 

Os estudos sabre a tomada de decisao, fora da area psicol6gica, 

tiveram no seu inicio, a nivel individual, uma orientac;ao de forte pendor 

quantitativa atraves da utilizac;ao de urn modelo conhecido como modelo 

16gico-racional. 0 exito da investigac;ao operacional (OR), origem do modelo 

racional, primeiro durante a segunda guerra mundial e, mais tarde, atraves 

dos desenvolvimentos efectuados pela Rand Corporation e outros 

departamentos norte americanos registou uma aplicac;ao indiscriminada a 

nivel empresarial. Foi esta utilizac;ao indiscriminada e, sobretudo, a sua 

extensao a niveis mais elevados de gestao- que e uma das questoes que 

sera abordada no presente estudo - que lanc;aram algumas reservas nao 

sabre a OR., mas sabre a sua generalizac;ao a toda a especie de problemas 

empresariais (Checkland, 1981). 

Na primeira metade do seculo XX, a decisao tomada a nivel individual 

era considerada como urn complexo exercicio matematico ou estatistico, o 

qual se apoiava quase em exclusive no modele 16gico-estrutural, de natureza 

22 Existem outros modelos organizacionais, nomeadamente, nas areas do simbolismo e dos resultados 
da decisao, mas teve-se de tomar em considerac;ao a natureza do estudo de caso. 
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normativa, com uma (mica fase processual, sendo entao seleccionada uma 

soluc;ao de entre algumas alternativas atraves da aplicac;ao de urn algoritmo 

optimizante. 0 modelo mono-racional de decisao constitui uma 

representac;ao te6rica segundo a qual a decisao e tomada por urn actor real 

ou ficticio, unico, racional e dotado de poder para fazer uma escolha. 

Referimos ser urn modelo normativo, uma vez que prescreve o que se deve 

ou nao fazer, consubstanciando a teoria de decisao classica. 

Os principios do modelo racional seguido sao os preconizados por 

Keeney e Raiffa (1993: 5-6): 

• 0 decisor e individual e (mico e tem uma esca/a de prefer€mcias. 

0 problema esta identificado e as altemativas possiveis sao todas 

conhecidas. 

• 0 decisor analisa e estrutura o problema atraves de uma arvore de 

decisao. As altemativas multiplas, de onde saira a solugao optima, serao 

todas analisadas em simultaneo. 

• 0 decisor tem capacidade de atribuir probabilidades aos factos 

explicitados em cada ramo da arvore e, depois, um grau de utilidade a 

cada consequente altemativa. 

• 0 decisor determina, em termos materiais, a estrategia optima que 

proporciona a maximizagao da utilidade esperada ( atraves do a/goritmo 

dinamico de averaging-out-and-folding-back). 

No entanto, os autores advertem claramente sabre a relatividade do 

grau de liberdade concedida ao actor-decisor: 

" ... but wait! 

We are not trying to describe what has been done but prescribe what 

should be done. Clearly where as much overlap of interests between 

prescritive and descritive viewpoint." (/d., Ibid.: 8). 

Em termos sistematizados e sinteticos, para melhor entendermos a 

finalidade do modelo 16gico-estrutural na actualidade, salientamos as 

seguintes caracteristicas: 
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• A decisao que coincide com o apuramento da solu9ao optima tern por 

base o principia ja antes referido, nomeadamente, nas etapas processuais 

da racionalidade plena. 

• Nao existem limites cognitivos para a decisao perante terceiros, nem 

limites materiais para o calculo que se apresenta transparente e sem 

dificuldades, pelo menos, para a equipa tecnica. 

A (mica preocupayaO do modele e determinar 0 valor 6ptimo da 

incognita, ou seja, os fins tern de ser atingidos de acordo com metodos de 

optimiza9ao. 

Assim, o reconhecimento do problema, a procura dos meios 

disponiveis na pratica e a implementayao da solu9ao na empresa sao, em 

geral, considerados como elementos menos importantes (Shafir, et al., 1993). 

Este modele, destinado inicialmente para a decisao individual, e 

considerado na perspectiva classica, como perfeitamente adaptado as 

organiza9oes, uma vez que estas naquela perspectiva nao sao mais que urn 

somat6rio de individuos racionais conforme, alias, ja referimos. 

Para finalizar o estudo deste modele, nao podiamos deixar de 

referenciar, pelas repercussoes na empresa em estudo, duas aplica9oes 

te6ricas do mesmo: uma no ambito superior do planeamento e a outra mais 

operacional ao nivel das margens de refina9ao. 

0 planeamento, nas empresas da decada de 60 - caracterizadas pela 

existencia de meios envolventes estaveis, simples e previsiveis - no sentido 

do modele racional em apre9o, podia ser estruturado atraves de urn processo 

composto por varias fases, embora a enfase incidisse no acto optimizante a 

efectuar na fase de finalizayao do processo, face aos objectives 

empresariais. No citado ambito normative e indicado depois para cada fase 

as regras de actua9ao adequadas, para evitar os desvios. Este modele teve 

aplicayao no planeamento, por influencia das escolas classicas com origem 

em Harvard e denominados LCAG - Planning (Andrews, 1971) e Design 

School (Ansoff, 1965). Os principais pianos apresentados entao pela 

empresa ao Ministerio da tutela - o Ministerio da Industria - ainda utilizaram 

este modele te6rico como metodologia de base principal. Esta aplica9ao, 
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' l 
apesar das criticas acerbas ja mencionadas, chegou ate aos nossos dias 

(Rowe, et al., 1994). · j 
A urn nivel mais operacional, na area da refinayao internacional temos 

de salientar o elevado valor e utilidade do modelo 16gico-estrutural na tomada , J 

de decisao operacional sobre a margem mensal de refinayao (Quadro 1.4) 

que e uma decisao preponderante no sector petrolifero mundial. 

Para a interpreta9ao do quadro seguinte, onde todos os pressupostos 

do modelo racional estao implicitos, e indispensavel para a percepyao da 

plena racionalidade, o seguinte aditamento: 

"... a fresh look at refining margins:... as trade patterns, product 

specifications and crude availabilities change over time, so do the basic 

assumptions underlying the calculation of refining margins .. . two types 

of margins are calculated, one for a hydroskimming operation and one 

for a cracking operation ... a marginal or incremental barrel of crude oil 

that a refiner might choose to process. The purpose of this specific 

approach is to analyse the incentive for a refiner to either increase or 

decrease crude throughput and thus to contribute to the understanding 

of one of the factors affecting regional refine,Y' (lEA, 1998: 45). 

Product Yields Used for Refinery Margin Calculations 
"'--din~ VOUM Dn CIU!JIImlke 

R<!Mrdam u.c1t1rranean US Gulf Coast Singapom 

Stenl Urals Crvcking Dut>ao -· o-oog· - .,........ &<no WTI -Premium Unl 92 49.24 51.79 
Premium Unl 95 17.00 28.56 12.84 25.22 11.91 
Naphtha 6.49 9.05 6.68 8.56 5.14 

Total Mog•s & N11ph1h11 23A8 37.6:1 19.52 34.10 49.24 51.79 17.05 

Jet/Kerosene 9.39 8.56 8.60 4.40 2.62 2.62 9.90 
Gasoil 35.98 37.45 30.60 36.81 29.69 30.04 24.38 

Total Dlstfll•ta 45.37 46.32 39.20 4121 32.31 32.66 3428 

LS Fuel Oil 1% 28.41 14.36 19.95 9.54 16.58 13.51 
1-15 Fuol Oil 3.5% 19.19 13.97 
HS Fuel on 380 est 46,15 

Tot~/ Fuel Oil 28.41 14.36 39.14 23.51 !6.116 13.51 46.15 

To till 97.27 98.32 97.86 98.82 98.11 97.96 97.48 

Parameters Used lor Refinery Margin Calculations 

Rollerdam {Brent) 0.30/0.40 
Medilemlnean (Urals) 0.30/0.40 
USGC (Brent) • 10.50 
USGC (WTI) • /0.50 
Sincaeors {OubaQ 0.25/0.35 

Fonte: lEA- Monthly and Worked report, 1998. 

0.48'r. 

0.50% 
0.00% 
0.52.,.. 

Quadro 1.4 

0.33% 
0.41-t, 
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-0.42% 

UK·NWEBP kT 

UK-USGC 80 kT 
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Em conclusao, no modele racional classico ou mono-estrutural, todos 

os elementos, relagoes e objectives sao previamente conhecidos, nao 

existem limitagoes cognitivas, nem de informagao e o meio envolvente e 

fechado. Dadas estas condigoes, parece-nos amplamente adequado ser 

aplicado as decisoes programadas que se destinem a ser implementadas no 

centro operacional da empresa e neste sentido discordamos relativamente de 

Koopman e Pool (1990). Na realidade o peso das tradigoes econ6micas, a 

propria forga das formulagoes matematicas e as virtudes, inegaveis, da 

racionalidade plena, implicam que este modele, embora nao possa ser unico, 

conserve, no entanto, grande interesse para a optimizagao de decisoes, 

sobretudo, as denominadas como programadas, mas nao tern para os 

gestores, a nosso ver, uma aplicagao exaustiva a todos os niveis de decisao 

estrategica empresarial. 

2.4.2 - Modelo organizacional 

Tendo em consideragao os conceitos "satisficing behavior" e de 

racionalidade limitada, Cyert e March (1963) fizeram uma abordagem 

antag6nica ao modele racional de decisao. Tentaram evidenciar uma teoria 

comportamental para a empresa, apresentando-a decomposta em varies 

sectores orientados para resultados no curto prazo de acordo com multiplas 

regras organizacionais. A empresa encontra-se aberta ao meio envolvente, 

mas nao antecipa alteragoes nesse meio, logo, nao contempla atitudes de 

planeamento. 

0 modele organizacional de decisao apresenta-se como uma 

representagao te6rica tal que a organizagao e composta de subsistemas que 

obedecem a 16gicas diferentes e que respeitam procedimentos-tipo que 

vinculam os varies processes de decisao. E urn modele que combina 

disciplinas comportamentais com aspectos quantitativos da tomada de 

decisao- e por isso tambem denominado como neo-classico- para atingir, 

com algumas limitagoes, a escolha seleccionada. 

A influencia do meio envolvente e das regras organizacionais e 

objectiva e relevante no comportamento dos actores, como salientam Cyert e 

March (1963: 113) nos seguintes principios: 
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" 

• Multiple, changing, acceptable-level goals. 

• An approximate sequential consideration of alternatives. The first 

satisfactory alternative evoked in the search activity is accepted. 

• The avoidance of uncertainty by following policy and procedures 

and reacting to feedback rather than attempting to predict 

consequences. 

• Making and implementing choices within procedures and with the 

use of rules of thumb derived from experience." 

Neste modelo a empresa e uma coliga9ao de varies decisores 

sectoriais, justapostos, constituidos em racionalidades sectoriais com 

objectives pr6prios, aceitando os varios objectivos empresariais como regras 

ou obriga9oes a satisfazer. Os problemas provenientes do meio envolvente 

nao tern uma resposta planeada, mas, apenas, uma resposta com base na 

experiencia e, portanto, na aprendizagem. Nesta 16gica, os decisores 

aceitam a primeira solu~o satisfat6ria para urn determinado nivel de 

performance. 

Em sintese, e retendo a evidencia empirica, a empresa opera num 

meio envolvente aberto e, embora a nivel interne, se oriente por regras muito 

apertadas, subjaz a racionalidade limitada e muitas rela96es sao 

desconhecidas dos decisores, pelo que o processo de decisao, neste 

modele, come~ a nao ser linear. 

2.4.3 - Modelos politicos 

Este tipo de modelos difere substancialmente do modelo racional e 

afastam-se, tambem, do modelo organizacional. As organiza96es, em si, 

nao tern objectives, sendo a sua finalidade o produto de urn delicado 

processo de interac¢es e negocia96es entre os diversos grupos que a 

compoem e, por vezes, com outros grupos de interesses exteriores (Farrell e 

Petersen, 1982). 

0 modele politico de tomada de decisao tern em considera~o o 

conceito de incrementalismo podendo ser analisado numa perspectiva 

cultural e funcionalista. Nesta ultima perspectiva, a empresa politica e 
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considerada como urn conjunto de decisores, e ja nao de sectores como o 

anterior, habilmente colocados na estrutura hierarquica, dotados de 

interesses pr6prios e controlando diferentes recursos pessoais e 

empresariais. 

Em termos genericos, o modelo politico da decisao e uma 

representagao te6rica tal que a organizagao e composta de individuos e 

grupos que prosseguem a satisfayao de interesses organizacionais 

subentendidos, segundo as suas ideias, e e do jogo das interacgoes que 

produzem escolhas, atraves da confrontayao e da negociagao. E urn modelo 

comportamental e incremental na medida em que enfatiza a negociagao de 

urn resultado que se pretende obter, nao de imediato, mas gradualmente. 

Perante os problemas organizacionais, os decisores, agrupados em 

constelagoes de interesses, conduzem estrategias particulares, reguladas por 

jogos de poder, nao receando nem o conflito nem as alianyas. Os 

objectives, neste conte:xto, sao redefinidos continuamente, privilegiando-se as 

acgoes concretas, atribuindo cada urn dos decisores a essas acgoes os fins e 

os valores que perseguem e desejam. 

As decisoes, na perspectiva da empresa politica, resultam, assim, de 

urn processo especifico que, por envolver negociagoes e compromissos, 

evidenciam as diferentes posigoes e objectives dos gestores com poder. 

Nesta perspectiva admite-se, pois, que a decisao sera pouco racional, dadas 

as interferencias no processo, e que e confrontada com a existencia 

permanente de conflito (Tushman, 1977; Gho, 1989). Tambem Nutt (1979: 

81) defende esta perspectiva reforyando que: 

" ... there is a limited number of goals and objectives in the political 

model. There is a/so a good deal of manipulation in this model, as 

units within the organization vie for dominance and supremacy. The 

(political) model calls for the decision maker(s) to monitor a variety of 

power centers within the organization ... The emergence of sentiments 

and norms in these partisan (units) are tested against current 

.priorities ... Thus decisions are not expected to correspond with any set 

of internally consistent logic. The decision maker merely adjusts to 

needs as they are expressed and perceived to be "significanf'. When 
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J 

~ l 
partisans make their wishes clear and unequivocal, the decision maker 

attempts to incorporate them in the final decision." 'I 
Este raciocinio, por muito frio que nos parec;a, espelha bern a natureza , J 

da situac;ao politica na empresa. Ainda nesta linha e de forma resumida, o 

modelo politico assenta nos seguintes principios: 

• Os decisores consideram urn reduzido numero de alternativas e, nestas, 

urn reduzido numero de consequemcias possiveis, nao tendo, de todo, 

preocupac;oes maximizantes. 

• Os decisores privilegiam a interpretac;ao pessoal dos factos a qual recolhe 

das consequencias em jogo e, nesse sentido, tomam em considerac;ao a 

sua posic;ao na estrutura e as respectivas fontes de poder que possuem. 

• Urn problema que se coloque e redefinido constantemente e nao sao bern 

distintas as cadeias fins-meios e meios-fins. 

• 0 criteria de selecc;ao de uma acc;ao nao se fundamenta em objectives 

predeterminados, mas, antes, pelo grau de adesao que acolhe entre os 

varies decisores. 

2.4.4- Os modelos do incrementalismo 16gico e disjunto 

Este modelo e urn caso notavel dos modelos politicos porque 

considera que a decisao e assumida por ajustamentos marginais, isto e, 

atraves de pequenos passos incrementais com vista a prossecuyao de 

resultados satisfat6rios. 0 incrementalismo disjunto, ao contrario da corrente 

incremental 16gica, nao tern em considerayao a racionalidade plena. 0 

decisor apenas considera, nas soluc;oes alternativas, pequenos acrescimos 

diferenciais em relac;ao a situayao actual do problema, primeiro, porque nao 

tern capacidade para uma previsao de maier amplitude dadas as condic;oes, 

segundo, porque nao tern margem de manobra para obter concordancia. 

0 incrementalismo disjunto e caracterizado pela variavel tempo e pelo 

tipo de resultados face a ausencia de objectives. A decisao, embora sendo 

permanente, tern sequencias curtas pelo que apenas pode ser considerada 

no curta prazo. 0 resultado final da decisao nao e transparente nem 

irreversivel tendo em conta as constantes reformulac;oes e a forma como os 

consensos sao obtidos - apenas a posteriori. 
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Em sintese, o incrementalismo disjunto tern a seguinte caracterizagao: 

• As metas a considerar, e porque nao existem objectivos de Iongo prazo, 

sao imediatas e apenas possiveis se os meios necessaries estiverem 

disponiveis, uma vez que nao se terao vantagens em ter meios se nao 

existirem metas ou pretensoes individuais ou de grupo; 

• As solugoes alternativas possiveis de urn problema apenas sao de 

considerar, se: 

- Diferirem incrementalmente, quer entre elas, quer em comparagao com 

a situayao actual. 

- Feita a avaliagao, a consequente melhoria que se espera obter, 

aumente marginalmente o valor da situagao actual. 

A racionalidade, neste caso, apenas e inferida a posteriori. 

Na perspectiva politica, mas a urn nivel extremado do incrementalismo 

disjunto pensamos ser fundamental abordar, pela sua natureza especial, o 

modelo deMarche Olsen (1976). Este modelo traduz a oposiyao extrema 

formalmente assumida ao raciocinio classico da tomada de decisao e e 
denominado como: o modelo "Garbage- Can". 

Este caso e urn desenvolvimento extrema do modelo politico e aplica

se a instituigoes sui generis, denominadas anarquias organizadas que sao 

nitidamente diferentes das empresas capitalistas. Os modelos 16gico

estrutural e organizacional estao completamente afastados. Os autores, 

neste modelo, consideram que ocorrem varios factores: uma oportunidade de 

escolha, diferentes problemas sem soluyao e possiveis solugoes para 

problemas potenciais, tudo estando como que num cesto a espera de urn 

decisor, nem sempre disponivel quando e necessaria. Numa dada estrutura 

formal e informal urn eventual decisor pode ter acesso aos factores citados e 

tamar uma decisao concreta no espago e no tempo. Contudo, tern de se 

subentender que a decisao nao teve origem numa escolha preparada ou 

sequer negociada nem o problema foi antecipado. E como se tivesse uma 

inversao do paradigma de decisao, embora extremamente inovadora. Como 

defende Cohen, et al., (1988: 323): 
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" even when the organization is plagued with goal ambiguity and 

conflict, with poorly-understood problems that wander in and out of the 

system, with a variable environment, and with decision-makers who 

may have other things on their minds." 

Em conclusao, este modelo, embora situado no extrema do paradigma 

da racionalidade tern uma aplica~o limitada, num conjunto de situa9oes 

especiais e em organiza9oes muito concretas. 

2.4.5- Modelo comp6sito e a posi~o de James Quinn 

0 modelo do incrementalismo 16gico, de raiz politica, que se deve a 

Quinn (1980), aplica-se explicitamente a empresas privadas e a processes de 

tomada de decisao estrategica que articulem "logicamente" o modelo racional 

com os modelos politico e organizacional. 

Centrando-se em exclusive na decisao estrategica e no media prazo, o 

autor sustenta que a elaborayao da estrategia nao se realiza de acordo com 

o planeamento classico ligado ao modelo racional ja citado, mas antes a 

partir de pequenos passos iterativos, dentro de cada urn dos subsistemas em 

que a empresa se decompoe na linha da estrategia emergente. 

As caracteristicas do modele de Quinn (1980: 16), sao complexas 

como se pode observar no excerto seguinte: 

" 

• Effective strategies tended to emerge from a series of strategic 

formulation subsystems. Each subsystem involved a somewhat 

different set of players, information needs, and time imperatives. 

• The logic patterns underlying the formulation of effective strategies 

for each subsystem were so powerful that they could serve as 

normative approches for creating these key components of strategy 

in large organizations. 

• Because each subsystem had its own cognitive limits and process 

limits, its strategies tended to be arrived at logically and 

incrementally. 
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• In the hands of a skillful/ manager, such incrementalism was not 

muddling. It was a purposeful, effective, proactive management 

technique." 

Este modelo de Quinn (/d., Ibid.) pode retratar a empresa que sera 

nosso estudo de caso - a Petrogal - exige, em nossa opiniao, que se 

interpretem quatro pontos fundamentais: 

• 0 conceito de subsistema empresarial. 

A empresa, enquanto sistema de decisao, decompoe-se em varios 

subsistemas reais, mas nao previstos no organograma. Correspondem a 

pequenos conjuntos formados por staffs e gestores-decisores - as 

constelayoes de trabalho tambem apontadas por Mintzberg (1995)- que 

intervem num mesmo processo estrategico de decisao, mas que provem 

de diferentes unidades organicas da estrutura formal. 

• Os diferentes incrementalismos 16gico e disjunto. 

Embora ambos os conceitos tenham o mesmo ponto de partida, em 

resultado da definiyao, o incrementalismo 16gico, no entanto, difere do 

disjunto de Lindblom (1959), na medida em que tenta reunir as vantagens 

dos tres modelos elementares em vez de as radicalizar. Por outro lado, 

introduz a noyao de actor-integrador habil como o garante, quer da 

compatibilidade das sub-estrategias dos subsistemas, como da 

possibilidade de se atingirem com grandes frontalidades objectivos de 

medio prazo. 

• As racionalidades. 

T em em considerayao como que uma racionalidade mista, em parte a 
priori, no sentido de colocar alguma ordem na situayao, e, depois, com a 

soluyao consensual encontrada no fim, uma racionalidade a posteriori 

face a essa soluyao. 

• Urn integrador. 

Por :fim, e tambem considerada a existencia indispensavel de urn alto 

executivo, com caracteristicas espec1a1s, no desempenho de 

coordenador-integrador. Este individuo, como todos os outros, e limitado 
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cognitivamente no sentido que atribuimos, antes, a esta proposiyao. 

Porem, e o unico a ter uma visao global dos varios subsistemas citados, 

tendo de representar urn papel distante, gerindo por pequenos passos, 

por escolhas progressivas que admitem correcyoes retroactivas. 

Assim, a decisao estrategica, neste sentido, e entendida como urn 

processo interactive, fragmentado e progressive dada a contribuiyao dos 

subsistemas. Todavia, esta natureza especifica do processo estrategico nao 

deixa de ser influenciada tambem por factores tradicionais como a heranya 

hist6rica da organiza9ao, as pressoes do meio envolvente e a estrutura. 

Em sintese, o incrementalismo 16gico constitui uma combinayao, tanto 

racional, como politica, como comportamental, como informal, alem de 

pressupor a existencia de urn agente integrador habil que garanta, embora de 

forma incremental, urn minimo de coerencia. E urn modelo ambicioso a 

considerar, ja que tenta retractar de forma Iucida a realidade das empresas 

de grande dimensao com o capital repartido. 

2.5 - A sintese das racionalidades e dos modelos 

Em primeiro Iugar, gostariamos de recordar, que a sociedade moderna 

atribui urn elevado valor moral ao racionalismo, a eficiencia e a competencia 

dos saberes. No entanto, salienta-se o facto de nem a racionalidade plena 

limitada, como referida antes, se opoe a racionalidade plena, nem o modelo 

racional e o unico existente. A raciona.lidade limitada emerge em 

conformidade com as limitay5es do decisor, a especificidade da situayao e o 

tipo de problema em causa. Noutra perspectiva, a racionalidade limitada 

surge conforme as limita9oes cognitivas, as diferenyas sociais entre os 

actores, a emergencia do conflito pluralista e, finalmente, conforme as 

distor9oes estruturais. Assiste-se como que se existissem niveis crescentes 

de limitayoes. Nos casos operacionais deterministas, a adopyao e em geral 

do modelo matematico optimizante, mas para uma soluyao algo aberta ao 

exterior pode ja revelar-se adequada uma das soluyoes sub-6ptimas e, por 

fim, para urn meio aberto e com varios decisores pode-se adoptar uma 
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soluc;ao baseada numa rede de conhecimentos pr6prios- social intelligence 

networks (Simon, 1982). 

Ainda, progredindo, em meios de incerteza tern de ser consideradas 

limitac;oes mais profundas sobre a racionalidade plena, devido ao reduzido 

acesso a informayao util (que constitui urn recurso escasso de indole politica) 

a necessidade de as soluc;Oes serem obtidas passo a passo, de forma 

desfasada e tendo em atenc;ao o nivel de poder detido por cada actor. 

Finalmente, a niveis. superiores de dificuldade, onde sao not6rias as 

distorc;oes estruturais resultantes de uma pluralidade presencia! no vertice 

superior da organizayao e onde coexistem varios poderes, as decisoes 

obtem-se por antecipayao ou atraves de entendimento politico entre actores

decisores. A sintese que apresentamos de seguida em forma de esquema 

da conta desta ordem sequencialmente decrescente da racionalidade plena. 

ENQUADRAMENTO E LIMITACOES A RACIONALIDADE PLENA - sintese 

Limita(:aes a Espa(:o Problema lnfonna~o Tempo Estrategia 
racionalidade 
plena 

Sllimita¢es fechado bern definido perfeita infinito optimiza~o 

Limita¢es aberto ambiguo imperfeita limitado satisfat6ria 
cognitivas 

Limita¢es varios varias qualidade variavel redee 
diferenciadas espa9Qs interpreta¢es e acesso fun~odos satisfat6ria 

abertos variaveis actores 

Limita¢es organiza¢es multiplas manipulada fundamental incremental 
pluralistas abertas definicoes 

Limita¢es/ organizacoes ideol6gica manipulada fundamental negociada 
/political onde ha 
/econ6mica poder 

Tendo, ainda, presente, que as linhas de forc;a da exposic;ao ate aqui 

efectuada foram a componente politica ou "menos racional" versus a 

racionalidade plena e, por outro lado, que nos preocupamos com o grau de 
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abertura dos modelos ao meio envolvente, isto e, que fomos do determinismo 

puro do modelo racional ate a elevada incerteza do modelo "garbage-can" de 

Cohen, et al., (1988), entao, construimos um referencial, com quatro 

quadrantes que se apresenta a seguir na Figura 1.3. Neste referencial 

quisemos posicionar os varios autores e modelos abordados de forma a 

sintetizar e comparar as ideias expostas. 

Embora o relativismo da escala aponte apenas para tendencias, 

queremos contudo salientar o facto de o quadrante superior direito ter de se 

apresentar, em principio, vazio. 

Cohen etal. V 

V Knights et al. 

I Caos I 
.. ~ 

Hicksone 
Clegg v Cray V 

I Politicos,... l~..._-------t--------1~~.1 Racionais I 
V Luckes V Mintzberg I 

V Pettigrew 

V Lindblome 
Quinn 

V Simon 

V Heller 

V Cyert e March 

L6gica 

V Raiffa 

Figura 1.3 - Visao posicional dos principais autores abordados no processo de 

tomada de decisao. 

n 
n 
n 
D 

D 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 



u 
a 
u 
0 

69 

2.6 - Os modelos e a vida real do estudo de caso 

A realidade empresarial da decisao em qualquer sector econ6mico e, 

nomeadamente, no sector petrolifero e bastante complexa e nao obedece, 

n naturalmente, a descrigao classica e linear da racionalidade plena. 
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Em primeiro Iugar, cremos que a tomada de decisao constitui urn 

privilegio do homem livre e dotado de razao. Cremos, ainda, que no caso de 

urn unico decisor enos casos em que os interesses que perfilha sao claros e 

a escala de preferencias perfeitamente identificada, para alem de dispor de 

toda a informagao util para urn reduzido numero de solugoes Koopman e Pool 

(1990), o modelo de racionalidade plena sera adequado, possuindo 

desenvolvimentos matematicos complexos e tera comprovada utilidade 

(Keeney e Raiffa, 1993). Talvez, por estas razoes, se encontre tao 

disseminado na literatura ocidental. 

Quando se considera escaloes grupais orientados para a realizagao de 

deterrninados trabalhos, tern de se assumir previamente algumas garantias 

sobre a sua composiyao e funcionamento, sendo ainda possivel, neste caso, 

a utilizayao da 16gica matematica, mas ja nao em exclusivo. Se 

prosseguirmos para as organizagoes encontramos na teoria neoclassica da 

firma23 a perspectiva econ6mica da concorrencia perfeita, cujo modelo 

racional e respectivo instrumental matematico e sobejamente conhecido. 

Porem, noutra perspectiva, nada ha que autorize, face a realidade, que 

o processo de tomada de decisao, independentemente da sua formalizagao, 

tenha a mesma natureza, quer se trate de urn individuo, de urn grupo 

aut6nomo ou de uma organizagao de grande dimensao. Deixando o meio 

envolvente de ser estavel, as grandes empresas actuam em mercados de 

concorrencia imperfeita e e possivel observar-se a constituiyao de grupos 

organizados e heterogeneos, originados pela grande dimensao das empresas 

23 A presen~ de um Chief Executive Office (CEO) com plenos poderes pode ser indispensavel, mas 
pode tambem ser reconhecida como o contrario. Numa perspectiva puramente econ6mica (Hayek, 
1967) os corpos dirigentes e as regras peculiares das organiza¢es servem apenas interesses 
particulares, opondo-se a espontaneidade do mercado. 
A perspectiva que retira as rela¢es sociais da analise econ6mica (Granovetter, 1985) ultrapassa o 
ambito do presente estudo, mas numa visao de comportamento organizacional ha que referir que e a 
teoria da firma que "confunde" a empresa como individuo (Gerthman, 1981). 
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e pela tecnologia, grupos que se caracterizam por multiplas perspectivas 

individuais, por diferentes formas de participayao e por eventuais interesses 

divergentes. Desta forma, a tomada de decisao, com base numa 16gica 

exclusivamente matematica, torna-se cada vez mais arida e dificil de aceitar, 

tendo em conta a dinamica de grupo, a interacyao social e a envolvente 

exterior. 

Observamos, neste final de decada e nas grandes empresas, que as 

grandes pressoes sociais e ambientais fazem com que os gestores, embora 

imbuidos no tradicional management, deixem de ser garantes da 

exclusividade da aplicayao do modele normative 16gico-estrutural para todo o 

tipo de decisoes. Os gestores e demais funcionarios, na empresa estudo de 

caso, dispersam-se por multiplas actividades, dao prossecuyao a multiplas 

decisoes, embora o fayam de forma vaga e, muitas vezes, antecipando 

soluyoes (Isenberg, 1991). Tambem decidem por vezes de forma enviesada 

(Wagner, 1991 ), justificando-se nem sempre racionalmente, mas apenas a 

posteriori (March e Simon, 1991). 

Como consequemcia desta realidade, os modelos organizacionais e 

politicos tern de ser tidos em considerayao e nao apenas o modelo da 

racionalidade plena. A complexidade das grandes empresas, e nao s6 no 

sector petrolifero, nao se compadece em ser traduzida por urn unico modele 

que capte todas as caracteristicas da tomada de decisao estrategica, quer 

pela natureza simplificadora que revelaria, quer pelas diferentes 

caracteristicas que cada problema estrategico apresenta bern como o 

respective grupo de decisores. 

A selecyao do melhor modele explicative tern de ter sempre a 

perspectiva de complementarizayao e nao de radicalizayao face a outros 

modelos, relevando uma visao comp6sita como eo caso da contribuiyao de 

Quinn (1980). Nao se pretendera privilegiar, alternada e conciliadoramente, 

cada urn dos modelos simples, mas, apenas, conjugar a orientayao 

subjacente aos modelos comp6sitos com a pratica real em que cada 

processo de tomada de decisao se desenvolve. 

Embora a preocupayao fundamental do nosso estudo nao resida na 

representayao modelar das empresas, e indispensavel proceder ao 

enquadramento modelar, uma vez que e nesse modelo te6rico que os 
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processes de tomada de decisao estrategica se desenvolvem. Este modele 

te6rico e bastante importante, na medida que ira servir de referencial ao tipo 

de processo e respectivas variaveis explicativas que ira ser apurado no 

estudo de caso, capitulo 9. 

3- 0 PROCESSO DE DECISAO ESTRATEGICO 

3.1 - A anatomia da decisao estrategica 

No estudo de caso da empresa que foi objecto de observagao e que 

coincide com o referencial te6rico investigado, nomeadamente no que se 

refere a contextos turbulentos, de racionalidade limitada e de recursos 

contingentados, os gestores de topo possuem na pratica graus de liberdade e 

oportunidades no desenvolvimento do processo de tomada de decisao 

(Crozier e Friedberg, 1977; Mintzberg, 1983 e Pettigrew, 1985; Koopman e 

Pool, 1990), bern como limitagoes de origem organizacional e politica, cuja 

analise nos interessa agora salientar. 

Em primeiro Iugar, as decisoes estrategicas nao sao geradas 

isoladamente, implicando interacgoes entre o pessoal dos varios servigos das 

empresas. Depois, as mesmas decisoes nao sao tomadas linearmente, 

havendo recuos ou pausas para serem aprofundadas, sendo por vezes 

negociadas ou ate mesmo bloqueadas. No limite, pode verificar-se na fase 

inicial uma intervengao de varios grupos de interesse que podem subtilmente 

estudar e defender, dentro de princfpios eticos, quais as solugoes alternativas 

que deverao ser levadas a consideragao superior para posterior decisao final. 

Em certo sentido, o acto da escolha foi considerado durante algum 

tempo o ponto alto ou mesmo a culminagao da tomada de decisao e dai a 

importancia do nivel quantitativa e prescritivo que tern merecido por parte da 

corrente matematica. Contudo, esse acto de escolha constitui apenas uma 

das fases de urn processo bern mais Iongo. Como metafora, Simon (1960: 

1) aponta: 

" ... In them, the decision maker is a man at the moment of choice, 

ready to plant his foot on one or another of the routes that lead from the 
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crossroads. All of the images falsify decision by focusing on its final 

moment. All of them ignore the whole lengthy, complex process of , l 
alerting, exploring, and analyzing that precede that final moment." 

Observa-se que a preocupayao que subjaz e o alcance explicative da 

tomada de decisoes, o que passa porter de se percorrer todas as fases da 

constru9ao da solu9ao, e nao apenas uma fase (mica na qual se considera 

como deveriam ter sido assumidas prescritivamente24
. 

Simon (1957b) defende a ideia de processo e a necessidade do 

mesmo existir, enquanto Pfeffer (1994: 31), para alem de salientar tambem a 

necessidade de existir esse processo, considera que e fundamental incluir no 

mesmo as consequencias das decisoes, ou seja, e preciso completar o 

processo com a fase de implementagao das decisoes. Este argumento 

levou-nos, como veremos mais adiante, a considerar o processo de decisao 

como incluindo a fase de implementayao. A importancia e a diferencia9ao 

do processo de tomada de decisao estrategica pode ser assim descrita: 

" 

The decision 

The decision 
Maker 

The decision 
Process 

Descriptions of behaviour 
(what has happened) 

how do these decisions 
"turn out"? 

what factores influence 
the behaviour of decision 
makers? 

how are decisions actually 
. made in the organization? 

Fonte: Adaptado de Kast e Rosenzweig (1979: 349). 

Nonnative model 
(what ought to happen) 

what is an optimal decision? 

how should a rational 
decision maker behave? 

how should decisions 
be made in an organization? 

" 

24 Neste estudo, salientamos de novo, nao se deseja demonstrar qualquer superioridade da analise 
descritiva sobre a analise prescritiva por considerarmos que, a tomada de decisao nas organiza¢es, 
deve ser multidisciplinar. A perspectiva prescritiva ao debru99r-se, apenas, sobre uma (mica fase e 
prescrevendo como as decis6es devem ser assumidas constituem, por isso, nao s6 outro tipo de 
estudo como exigem urn diferente posicionamento metodol6gico e te6rico a partida. 

f I 
n 
n 
D 
n 
0 
D 
0 
u 
0 
n 

n 



u 
a 
0 
u 
n 
n 
0 
n 
0 
0 
n 
0 
0 
n 
u 
ll 
n 
0 
0 
0 
n 

73 

Em Stava (1976: 209) recolhe-se urn esclarecimento de extrema 

utilidade sobre a essencia de urn processo de tomada de decisao nas 

organiza96es: 

" ... in decision process theories it is presumed that policy is the 

outcome of a choice made by one or several decision-makers. Which 

choice is made is determined by the situation in which the decision

maker finds himself. This situation is, in tum, largely caused by the 

process preceding the choice. It is impossible, then, to predict policies 

without knowing the details of the preceding processes." 

A sintese sobre este problema, de acordo com Mitchel e Larson (1987: 

333) e Nutt (1990: 154) parece explicita, respectivamente, nas seguintes 

expressoes: 

" ... decision making is more than just making a choice. It is a/so the 

actions and activities that precede the choice. It is a process - a 

series of distinct steps that lead up to and beyond the actual choice." 

"... there is no doubt that process-oriented approched to managerial 

decision making is on the rise." 

Em suma, a observa9ao de todo o processo de decisao e crucial 

desde o instante em que se percepciona a existencia de urn problema ate ao 

momento em que se desencadeia a ac9ao seleccionada e a respectiva 

implementa~o. Neste sentido, faremos de seguida urn percurso 

confirmativo sobre alguns dos principais estudos empiricos sobre a tomada 

de decisao nas empresas onde a ideia de processo se encontra patente. 

3.2 - Os estudos empiricos da decisao organizacional e a posi~ao de David Cray 

Os estudos empiricos sobre o processo de tomada de decisao nas 

grandes empresas privadas sao escassos na literatura, nomeadamente 

anglo-sax6nica e francesa. Contudo tivemos acesso a alguns muito 

significativos, para a ilustra~o desta questao como: 
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• 0 estudo efectuado por Heller et al. (1988), no seguimento do projecto 

DIO onde foram analisadas empresas inglesas, holandesas e jugoslavas 

em termos comparatives. As caracteristicas inovadoras consistiram na 

observa9ao da tomada de decisao em dois tempos diferentes, e no facto 

de a variavel dependente Influence-Power Continuum (I PC) poder revestir 

urn significado especial. 0 poder de urn decisor mede-se, aqui, pela 

e:xtensao da sua interven9ao, em termos de presen9a na negocia9ao com 

outros, ao Iongo das varias fases do processo de decisao. 0 conceito de 

processo esta presente em toda a analise. 

• 0 estudo de Mintzberg e Theoret (1976) sabre 25 empresas canadianas. 

Neste caso a analise incidiu sabre a estrutura das organiza9oes e a 

tomada de decisao por parte dos gestores, no sentido de averiguar como 

os processes de decisao decorrem transversalmente na empresa. Os 

autores reconhecem as vantagens da existencia de urn processo de 

tomada de decisao por fases, dentro das quais a selec~o e a escolha da 

decisao constituem apenas uma das fases. 

• 0 estudo de Eisenhardt e Burgeois Ill (1988) que contemplou oito firmas 

de micro-computadores na zona da Baia de S. Francisco, costa leste dos 

EUA. Os autores evidenciaram a existencia variada de praticas politicas 

como: coliga9oes internas e e:xternas de top executives, troca informal de 

informa9oes e pressoes com o objective de substituir decisores. 

Salientaram, ainda, o recurso frequente a consultores e:xternos o que 

constitui, uma variavel importante a investigarmos mais tarde. A ideia da 

existencia de urn processo tambem se e:xtrai ao Iongo de todo o estudo 

destes autores. 

• Finalmente, e de salientar o estudo de Cray, et al., (1991) realizado em 

lnglaterra sobre urn elevado e variado numero de decisoes tomadas em 

empresas privadas e publicas - 36 empresas e 136 tomadas de decisao -

que obrigou a urn trabalho de equipa nao s6 alargado em numero de 

pessoas envolvidas como prolongado na medida em que levou cerca de 

cinco anos para ser concretizado- estudos de Bradford. 

A ideia central reside tambem no conceito de processo e respectiva 

analise exaustiva, de cada uma das fases do mesmo. Os autores deste 
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estudo para ah3m de terem identificado tres tipos peculiares de processes 

- sporadic, constricted e fluid - conseguiram identificar a relayao entre 

esses processes e duas dimensoes explicativas25 da decisao a que 

designaram "complexidade da decisao" e "actividade politica" (poder). 

Como referem "... the process of decision-making is a response to 

politicality as well to complexity" (lb., Ibid.: 227). Voltaremos a falar 

desenvolvidamente destas variaveis no capitulo 5. 

3.3 - Perspectiva metodologica - o processo de decisao 

Na interpretagao do processo de decisao e das respectivas fases 

consideramos importante recuar o mais possivel no tempo. 

Ja no principia do seculo XX, Dewey (1933: 110) identificava as 

seguintes fases do processo de decisao, numa perspectiva psicol6gica: 

• Percepgao das pressoes sobre o gestor-decisor. 

• Analise do tipo de problema. 

• A personalidade do gestor-decisor. 

• Grau de cognigao dos diferentes individuos relacionados com o problema. 

Mais na actualidade, Schrenk (1969: 543) fazia referencia clara ao processo 

de decisao com as seguintes tres fases: 

• Reconhecimento - problem recognition. 

• Diagn6stico -problem diagnosis. 

• Julgamento - action selection. 

Mais na actualidade, Shull et al., (1970), referem-se a processo de 

decisao como sendo urn processo de natureza individual e social baseado 

em factos e em valores e ao qual esta associada a escolha de uma acyao 

comportamental de entre varias possiveis, com o objective de se atingirem 

determinadas finalidades nos neg6cios. Ainda na perspectiva de processo 

25 Em 1998, e no decurso de investigagao bibliografica na biblioteca da Universidade de Bradford, 
estabelecemos alguns contactos pessoais importantes, na area da decisao estrategica, com 
professores directamente envolvidos em estudos empiricos semelhantes que muito contribuiram, 
embora informalmente, para a nossa formacao te6rica da tematica sabre a tomada de decisao 
estrategica. 
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de decisao e, tambem, com tres fases, embora distintas das anteriormente 

apontadas, Simon (1960: 1) aponta: 

• A detecqao dos problemas que implicam uma soluqao- intelligence. 

• Desenho e desenvolvimento dos cursos de acqao altemativos - design. 

• A avaliaqao e escolha de um curso de acqao - choice. 

March e Olsen (1976) referem que a tomada de decisao nas 

organiza96es deve ser encarada como urn processo dinamico e inter

relacionado. Urn modelo alga diferente, embora tendo por base, tambem, o 

desenvolvimento de urn processo, foi o elaborado por Nutt (1989: 335), tal 

que o processo de decisao tern quatro fases principais, as quais sao 

desenvolvidas por escaloes que se podem resumir da seguinte forma: 

• Exploraqao da situaqao - exploring. 

• Avaliaqao das altemativas- assessing options. 

• Revisao dos pressupostos e consequ€mcias- testing assumptions. 

• Determinaqao da soluqao e avaliaqao de en-os - learning. 

Para alem dos exemplos antes referenciados, existem muitos casas 

particulares importantes em termos de conceptualiza9ao de urn processo de 

decisao como: Cyert e March (1963); Janis (1968); Pettigrew (1973); Quinn 

(1980) e Thomas (1984). Em suma, o recurso a analise do processo de 

tomada de decisao parece ser cada vez mais frequente nas abordagens 

te6ricas e ao Iongo do tempo. Mas, em paralelo com o conceito de processo 

de decisao, temos tambem de reter as caracteristicas e a constitui9ao desse 

mesmo processo com fases distintas que podem (e terao com certeza) ter, 

ainda, diferentes estadios de desenvolvimento. Como essencial a reter, tern

sa que a decisao estrategica concreta tern subjacente urn processo 

especifico como defendemos na nossa hip6tese inicial. As caracteristicas do 

modele do processo de decisao que adoptaremos no nosso estudo de caso, 

parecem-nos peculiares, nao pela sua formaliza9ao, mas, antes, pelo 

conteudo e extensao de cada fase: 

• 0 decisor nao conhece a situa~o: neste caso vai ter que levantar e 

dissecar todas as potenciais solu9oes e consequencias especificas de 

. J 

.I 

"I 

: J 

[ ] 

~I 

[] 

n 
n 
n 
n 
D 

n 
0 
D 
0 
n 
D 
n 
n 



u 
0 
n 
·~ 

D 

D 

0 
0 
[] 

0 
n 
0 
n 
0 
D 

0 
0 
n 
D 

D 
n 

77 

uma situayao de natureza estrategica, mesmo sabendo que 

cognitivamente esta Ionge, de a abarcar na sua fase inicial. 

• Os meios eventual mente exigidos por cad a soluyao tern, tambem, de ser 

indagados e avaliados por nao constituirem urn dado adquirido 

inicialmente. 

• As soluc;oes alternativas que vao sendo consideradas, emergem ou sao 

elaboradas de forma incremental progressiva, sendo avaliadas pelo seu 

grau de satisfac;ao e nao, simultaneamente, como prescreve o modele 

·16gico-estrutural. 

• Na fase da selecc;ao da soluc;ao mais adequada, e frequente assumir-se o 

discurso racionalista, em termos de decisao, via recurso a indicadores 

como ROE, VAL, TIR, e ROCE, e que coexistem, tambem com 

frequencia, mas de forma tensa, com urn discurso algo apelativo a 

amplos valores sociais. 

• Neste processo existira uma ultima fase que se designa implementayao 

da decisao, fase que nao e contemplada na versao inicial do modele 

16gico-estrutural. 

Quando considerarmos as fases componentes do processo, com 

excepyao da fase de implementayao, seguiremos o modele te6rico sugerido 

por Mintzberg e Theoret (1976: 276), no qual o processo e constituido por 

tres fases contendo cada uma delas diversos estadios. 

Em termos operacionais, a analise do tipo de processo de decisao e 

respectivas fases tera por base o modele sugerido por Cray et al. (1991). 

Neste caso, o processo, em cada uma das fases e estadios, sera observado 

recorrendo as variaveis "intermitencia" e "extensao total", bern como os 

indicadores que as representam em cada fase do processo e que serao 

descritos em pormenor no capitulo referente a metodologia. Como 

apontamos antes, as tres fases nao tern necessariamente de ser sequenciais. 

Pode-se iniciar o processo pela fase final, a da selecyao ou escolha como se 

estivesse perante uma decisao programada. Neste caso, s6 depois da 

percepyao, por parte do decisor, de que esta escolha podera nao ser 
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programada por ter uma natureza estrategica, e que se podenfl retroceder 

para as fases consideradas iniciais, ou refazer ou completar o processo. 

Esta demarche, nao sequencia!, e indiciada por March e Simon (1991), 

tendo a mesma sido constatada, ap6s observayao pormenorizada, em 

praticas do sector petrolifero. 

As fases do processo de decisao, que passamos a descrever na figura 

seguinte, bern como o seu desenvolvimento esb:1dio a estadio, serao de 

seguida abordadas em pormenor no sentido da sua clarifica~fao te6rica. 

0 processo de tomada de decisao estrategica 

ldentifica~io /lnicial 

Reconhecimento do 
problema 

Formulagao do 
problema 

Analise I Desenvolvimento 

Objectivos 

Cria!(iio de altemativas 

• 
Avalia!(ao de 
alternativas 

Escolha/ 
Finali7adin 

Verifica!(iio e escolha 
de solu!(lies 

l 
lmplementa~io 

...__R_eso_l_u!fB--o_ ..... ll.____c_on-tr-olo--1 

Fonte: Adaptado de Mintzberg e Theoret (1976). 

Figura 1.4 - 0 Processo de tomada de decisao estrategica. 

r1 
[l 

n 
n 
n 
n 
0 
0 
D 

n 
n 
n 
fl 
n 



u 

0 
0 
0 
n 
0 
0 
n 
0 
0 
n 
0 
0 
n 
0 
0 
n 
0 
n 
n 

79 

Finalmente, gostariamos de registar que este processo e respectivas 

fases, nada tern a ver com urn processo rigido-legal mais ou menos 

burocratico, nem e especifico de qualquer organizayao burocraticamente 

mecanicista ou meramente estatal. 

3.4 - As fases te6ricas do processo de tomada de decisio 

3.4.1 - Fase lnicial ou de identifica~o e os estadios de reconhecimento e formula~o do 

problema 

A tomada de decisao tern o seu inicio no estadio de reconhecimento 

de urn dado problema. Esta fase, por exigir ser identificada pelo gestor

decisor, diferencia as empresas umas das outras em funyao do grau de 

percepyao que cada urn dos gestores-decisores possui dos problemas, tema 

a que, mais atras, fizemos referencia. No modelo 16gico-estrutural esta 

questao quase que nao se coloca porque o problema ja e apresentado e 

apenas se deve considerar a melhor soluyao. 

0 estadio que se segue nesta fase e designado de formulayao do 

problema, e neste, o actor-decisor tern de determinar os limites do problema 

e equacionar a cadeia meios-fins de que pode dispor para a sua resoluyao. 

3.4.2 - Fase de desenvolvimento ou de analise e os estadios dos objectivos, cria~o e avalia~ao 

de altemativas 

Na fase de desenvolvimento ou de analise, o estadio referente a 

determinayao de objectives parece-nos ser bastante controverso atendendo 

aos diferentes interesses que cada direcyao possui em relayao as outras 

direcyoes, no interior e no interesse da empresa. 

Urn objective empresarial - no pressuposto que uma empresa 

prossegue objectives - esta relacionado com uma finalidade concreta que se 

pretende atingir no futuro, mas que se deve perseguir desde hoje. A sua 

determinayao nao e imediata tendo, antes, de passar pelos estados de 

natureza pr6prios do problema, pela propria natureza do problema e tern, 

ainda, de ter em considerayao o grau de ambiyao e realismo do actor

decisor. A fixayao de objectives tern de destrinya-los entre objectives globais 

- em reduzido numero, qualitativos e que abranjam toda a empresa - e 
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objectivos instrumentais que se caracterizam por serem em numero elevado, 

quantitativos e especificos de cad a Direcgao ou neg6cio (Keeney, 1991; 

Hussey, 1976 e Petrogal, Plano Estrategico, 1985-1988). 

Nas empresas de grande dimensao, os objectivos estrategicos 

promovem o reforgo das competencias centrais da empresa sabre os factores 

criticos de sucesso de cada neg6cio. A natureza destes objectivos constitui, 

muitas vezes, o argumento dos gestores para os colocarem a urn nivel 

superior da corporate strategy (Freire, 1997), sem grande poder explicativo, 

razao porque nesta materia podem surgir posigoes discordantes quando 

aqueles sao explicitados por toda a empresa com vista a sua prossecugao: 

" ... I don't set goals for other people. That is one of their key-jobs to 

define their goals. I set goals for myself and the company goals in my 

own mind' (Sir A. Pilkington - Chairman - in Quinn 1980: 65). 

Os objectivos, variiweis com o tipo de organizagoes, podem ser 

classificados, conforme o sujeito, em ideol6gicos, formais e pessoais. 

As decisoes de natureza estrategica, em especial as que abordaremos 

neste estudo, estao relacionadas com objectivos globais da empresa e, por 

isso, situam-se no ambito da corporate strategy. 

A determinagao de objectivos numa empresa corresponde a uma fase 

critica porque nos casas em que prevalecem os modelos de racionalidades 

plena e limitada, se nao forem conhecidos respectivamente os objectivos e os 

niveis minimos de satisfayao, entao a decisao indetermina-se. A existencia 

de multiplos objectivos nas organizagoes, na presenya de urn unico decisor 

com poder total e, teoricamente, resoluvel (Keeney e Raiffa, 1993). Mas a 

questao e que nas empresas de grande dimensao nem sempre existe urn 

decisor omnipotente pelo que os objectivos sao alga indefinidos politicamente 

podendo inibir a sua transparencia assim como a hierarquizayao dos 

mesmos. 

A formulagao de objectivos globais esta, em primeiro Iugar, 

relacionada com a forma como se posiciona dentro da organizagao, a 

entidade individual ou colectiva - a voz - que os vai emitir ou sancionar: 

• Urn actor e urn unico objectivo. 
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• Urn actor e multiples objectives. 

• Multiples actores e multiples objectives. 

• Multiples actores e nenhum objective. 

A existirem multiples objectives - hip6teses intermedias anteriores -

surge com alguma naturalidade a conflitualidade, e a consequente 

necessidade de reconciliac;ao que pode ser obtida por uma das seguintes 

opc;oes: 

• Ponderam-se os diferentes objectives, combinando-os matematicamente 

numa func;ao utilidade. 

• Os diferentes objectives sao considerados como contraintes. 

• Urn dos objectives e eleito para maximizac;ao, sendo os restantes 

considerados contraintes. 

• Os diferentes objectives sao hierarquizados. 

Centrando-nos, ainda, na fase de analise mas ja no segundo estadio 

relative a criac;ao de alternativas, entramos num dos pontos em que maiores 

diferenyas podem ser detectadas entre o modelo processual e o modelo 

16gico-estrutural, ja que neste ultimo as alternativas sao colocadas ao decisor 

enquanto que no modelo processual as alternativas tern de ser procuradas ou 

criadas pelo decisor. Neste contexte, a disponibilizayao de informac;ao util e 

adequada a resoluyao do problema revela-se imprescindivel para a equipa ou 

staff responsavel pelo estudo ou criac;ao de alternativas. 

Por urn lado, hoje dispomos de multipla informac;ao mas nem sempre a 

mais adequada por nao revelar caracteristicas importantes como a de ser 

relevante, oportuna e de qualidade sendo tambem de reconhecer que, quanto 

mais oportuna, relevante e de maior qualidade for a informayao, maiores 

serao os custos associados a mesma e mais dificil se torna o seu acesso. 0 

beneficia marginal de urn acrescimo de informayao cresce, inicialmente, de 

forma intensa, mas depois vai-se reduzindo gradualmente numa curva 

interpretativa de configurac;ao exponencial. Por outro lado, ainda que se 

disponha de urn volume significative de informayao, a capacidade de 

apreensao humana e limitada alem de que o tempo, vocayao e concentrac;ao 
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dos gestores estao, tambem, afectos ao desempenho de outros papeis 

(Mintzberg, 1975) e nao, em exclusivo, ao da apreensao da informayao. 

Por fim, no estadio de avaliayao das alternativas e dependendo do tipo 

de racionalidade em presen9a, as alternativas sao analisadas em simultaneo 

ou, entao, avalia-se cada alternativa de per si ate que seja encontrada a 

primeira que satisfaya o criteria estabelecido. 

3.4.3 - Fase de finaliza~ao e os estadios de verifica~o e escolha de solu~aes 

Os estadios da verificayao e escolha de uma solu9ao depende da 

existemcia de urn ou varios metodos de selecyao. Seleccionar pressupoe a 

existencia de criterios de avalia9ao, podendo existir, neste ambito, modelos 

compensat6rios - os atributos tern diferentes pesos relativos mas a sua soma 

corresponds a unidade - e os modelos nao compensat6rios - aqui os pesos 

dos atributos nao estao relacionados (Van Raaij, 1988). 

Neste estadio, que, para muitos autores, consistia na tomada de 

decisao, conforme ja referenciamos, podemos considerar, em termos 

operativos, os seguintes criterios de escolha: 

• 0 modelo linear. 

• 0 modelo lexicografico. 

• 0 modelo conjuntivo. 

• 0 modelo da eliminayao a partir de urn minimo. 

• 0 modelo disjuntivo na versao maxi-min. 

0 estadio de avaliayao das alternativas e a consequents escolha 

caracteriza-se exactamente pela aplicayao de urn destes criterios e a 

obten9ao da consequents escolha. 

A nivel da organizayao, a melhor solu9ao nao e seleccionada 

automaticamente, sendo antes ponderada e devolvida a tecno-estrutura a fim 

de poder ser complementada ( ou nao) de rna is opyoes resultantes da intuiyao 

e vontade final do decisor. Por esta razao e que o processo nao tern urn 

percurso sequencia! unico podendo, antes, ter mais de uma sequencia. 
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3.4.4- Fase de implementa~ao e os estadios de montagem da solu~ao e do controlo 

A implementa9ao de uma decisao na organiza9ao nao corresponde a 
constru9ao ffsica de urn im6vel ou de urn servi90, constitufndo, antes, a fase 

final de urn processo de decisao pese embora nao ser, esta fase, muitas 

vezes contemplada nos processos como e o caso do modelo 16gico

estrutural. 

Observa-se com frequencia no quotidiano das empresas, tanto a nfvel 

tecnico, como financeiro, desvios enormes entre o que e objectivado ou 

desejado eo que se constroi e atinge a posteriori, assim como sao elevados 

os desvios entre o que se previae o que se obtem em termos de prazos de 

execu9ao e custos or9amentados, realidade sobre a qual nos debru9aremos 

no nosso estudo de caso. Pensamos que a vontade e, sobretudo, a 

capacidade de desencadear nas organiza9oes ac9oes que se revelem 

adequadas e eficientes para a implementayao estao muito interligadas com o 

exercfcio do poder. 

Ao nfvel da empresa onde a observayao participante teve Iugar 

durante muitos anos, em particular, no nucleo de planeamento central da 

empresa e, logo, observando e participando em todas as fases de varios 

processes de investimentos bastante importantes, concordamos com a 

opiniao de Pfeffer (1994) tal que: 

• Em muitos casos, sempre que se toma uma decisao pensa-se que a 

qualidade desta seja a melhor, apesar de s6 posteriormente este criteria 

poder ser avaliado em concreto. 

• Urn processo de decisao, embora possa ser laborioso e complexo tende 

a ser neutro e, por esta razao, nada altera em si mesmo. As 

consequencias da tomada de decisao, sejam quais forem, e que sao 

sempre importantes, perdurando no tempo e, logo, exigindo, 

compulsivamente, a sua vivencia. 

Ao nfvel executivo, revela-se muito importante a gestao das 

consequencias do processo de decisao ao Iongo da sua implementayao, o 

que passa pelo exercfcio do poder e, neste sentido e de acordo com o autor 

anterior, deve-se tomar em aten9ao: 
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• A importancia dos recursos disponiveis, verdadeiras fontes de poder, 

bern como as vias possiveis de os utilizar que terao de estar ao alcance 

do actor-decisor. 

• A importancia, na fase de implementayao, do Iugar hierarquico apropriado 

que o decisor devera ocupar, quer em termos de posigao objectiva, quer 

em termos de posicionamento no conflito de interesses. 

Nesta perspectiva de raciocinio, os objectives finais serao 

teoricamente mais ou menos consensuais, sendo as divergencias ou 

dificuldades que surgem mais de natureza formal e incidindo sobretudo nos 

meios necessaries para os atingir. Nesta vertente Pfeffer (1994: 51 ,55) tern 

uma visao elucidativa sabre o assunto: 

" ... a interdependtmcia nas organizagoes e a razao pela qual nada 

acontece exactamente da maneira que queremos... mas o acordo 

sabre a maneira de fazer e a chave de tudo ... " 

Concordamos que em qualquer organizayao ou grupo, sao 

indispensaveis, no processo de tomada e implementayao da decisao, a 

cooperagao e afinidades para garantir o exito comum, o que nao significa que 

nao possam registar-se tensoes uma vez que se defende cada vez mais que 

o exito de urn grupo nao se mede pela ausencia de conflitos, mas antes pela 

gestao adequada desses mesmos conflitos. Temos de admitir, que apesar 

dos conflitos, as tecnicas de realizagao das coisas sao tao importantes como 

as tecnicas de imaginar o que se tern de fazer no interesse das organizagoes 

e do decisor e dai a importancia, no processo, do estadio final da 

implementagao que introduzimos. A este nivel administrative registe-se a 

sintonia de Pfeffer. (1994: 380) quando afirma que: 

"nas empresas o problema e como conseguir que as coisas se fagam, 

como avangar, como resolver os muitos problemas.... Desenvolver e 

exercer o poder exige vontade e capacidade". 

Para terminarmos a fase de finalizagao falta-nos ainda abordar o 

estadio do controlo da decisao. Neste estadio, que raramente e referido na 
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literatura mas a que daremos a devida importancia no nosso estudo de caso 

em resultado da nossa observa9ao participante, equaciona-se a problematica 

da eficiencia e eficacia capitalista do resultado obtido, seja ele positive ou 

negative, recente ou de urn passado distante. A analise do resultado da 

decisao, nesta 6ptica, que desenvolveremos mais adiante, tern como suporte 

a analise das 14 decisoes previamente seleccionadas para o nosso estudo e 

esta relacionado com a hip6tese H 5. 

Assim sendo e tendo sido exposto o fundamental da natureza e da 

necessidade de urn processo de tomada de decisao, tentaremos de seguida 

articular este quadro te6rico com o tipo do processo de decisao estrategica, 

real9ando as duas variaveis que consideramos primordiais porque permitem, 

em nosso entender, a identifica98o do processo de tomada de decisao e que 

se designam "intermitencia" e "extensao total". 

3.5 - A sintese da identifica~io do processo de tomada de decisio: as variaveis 

"intermitencia" e "extensio total" 

As diferentes fases do processo de decisao que acabamos de abordar, 

serao de seguida percorridas analiticamente e descritas como foram 

observadas na empresa estudo de caso, em cada uma das catorze decisoes 

ja referidas, recorrendo-se, para esta analise, a duas variaveis a que 

designamos "intermitencia" e "extensao total" do processo Quadro 1.5. 

A considera98o das duas variaveis em simultaneo, e nao 

isoladamente, permite-nos identificar alguns tipos de processes de decisao 

especificos. Nao teremos mais uma tipologia no sentido de Hickson (1971), 

mas antes de uma via preliminar indispensavel para identificar urn certo tipo 

de processo para depois se poder entrar na terceira hip6tese que trata das 

variaveis explicativas do mesmo. 

A variavel "intermitencia" caracteriza o processo no seu conteudo, sendo este 

conteudo considerado tanto na perspectiva de obten9ao da informa9ao, a 

interac9ao entre as pessoas - direc9oes, coliga9oes e representantes do 

capital - bern como a irregularidade26 do processo do decisao. 

26 lrregularidade nao no sentido legal do termo, mas sim em termos de imprevisibilidade do processo, 
da nao prossecucao de urn percurso regular. 



Variavel "intermitencia" com as respectivas "dimensoes" e consequentes 

"indicadores" 
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A variavel "extensao total" divide-se em duas dimensoes, totalmente 

opostas no seu significado, mas consideradas absolutamente 

complementares. Por urn lado, tem-se a "extensao temporal" que, como o 

nome indica, refere-se a dura9ao no tempo de cada fase do processo, por 

outro lado, temos a "extensao longitudinal" que se refere as consequemcias 

da decisao ao Iongo da empresa, nao em termos de efeitos, mas no numero. 

de estruturas e pessoas que sao afectadas durante o processo. Estas duas 

variaveis, em conjunto com a variavel "necessidades de processo", dao 

origem, no caso de assumirem valores elevados- superiores a 50%- a urn 

tipo de processo especifico denominado descontinuo, que, como veremos, 

sera crucial no nosso estudo. 

Assim contextualizadas, as duas variaveis dominantes tern a seguinte 

representa9ao esquematica: 

{ 

•Obtenyao de informayao 

lntermitencia •lnteracyao entre Servi9os 

•lrregularidade 

Processo 

•Extensao temporal 

Extensiio global { 

•Extensao longitudinal 

h 
Processo 

descontinuo 

Assim sendo, podemos agora avan9ar para o desenvolvimento te6rico 

da decisao estrategica nas organiza96es e depois para conteudos e 

respectivas correla96es com outras variaveis, embora ja no ambito explicative 

do processo, que sao as "complexidades" e o "poder dos directores, 

consultores e lobbies". 
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: I 
CAPiTULO 2- A COMPLEXIDADE E A ESTRATEGIA NA DECISAO 

~ I 
Nas empresas e sempre necessaria considerar, independentemente 

do tipo de decisoes. o efeito e a extensao das consequemcias de algumas , 1 
das decisoes no crescimento sustentado da empresa a Iongo prazo, isto e, e 

necessaria avaliar o impacto estrategico das decisoes tomadas na evoluyao : ) 

que a empresa apresente no Iongo prazo. 

1 - ESTRA TEGIA E DECISAO NAS ORGANIZACOES - os HOM ENS COMO DECISORES 

As decisoes consideradas estrategicas tendem a afectar todo o 

funcionamento da empresa e, por isso, reflectem-se na sua evoluyao a Iongo 

prazo pelo que, o nucleo duro da tomada de decisao, mais ou menos 

centralizado no C.E.O ou no conselho de gerencia, esta essencialmente 

preocupado com a repercussao das decisoes na configurayao da empresa, 

que se pretende ter a medio e Iongo prazo. Nao que esteja apenas 

preocupado em poder antecipar ou prever o futuro, mas e urn facto que ao 

orientar-se a empresa deliberadamente para o cumprimento dos seus 

objectives a medio e Iongo prazo, colocando em acyao estrategias pre

concebidas ou apenas emergentes, e a propria empresa que esta a tornar-se 

no que quer ser, isto e, esta a determinar, a "fazer'' o seu futuro. Esta 

constitui sem duvida uma das principais preocupayoes que, por exemplo, 

constatamos na empresa estudo de caso, por parte dos decisores a nivel 

superior, independentemente da sua maior ou menor vocayao para o 

planeamento. Talvez seja esta mesmo a missao mais nobre e criadora na 

gestao das empresas, uma vez que a estrategia nao se compoe apenas de 

tecnicas. Se assim fosse, o espirito do gestor tranquilizar-se-ia ao aplica-las 

e ficaria em paz, atraves do calculo econ6mico nao tendo entao oportunidade 

para se poder evidenciar ja que a virtude estrategica do gestor-decisor e a de 

ser criativo na diferenciayao. 

Esta introduyao a tematica da estrategia empresarial justifica-se 

porque, muitas vezes, independentemente da conceptualizayao te6rica ou do 

campo de observayao pratico, a formulayao de uma estrategia resulta do 
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posicionamento do gestor na empresa e, logo, de uma determinada posigao 

intelectual face a capacidade de decisao estrategica. 

Uma decisao que se queira marcante em termos empresariais e no 

Iongo prazo nao deve ser tomada isoladamente mas tendo uma determinada 

estrategia por base. 

1.1 - A estrategia, a decisio e a posi~io critica de Henry Mintzberg 

0 interesse pela estrategia empresarial inserida no conceito inicial de 

planeamento impas-se de sobremaneira a partir de 1960, sendo hoje a 

estrategia urn conceito aut6nomo em muitos dos textos econ6micos. No 

Financial Times a palavra estrategia, desde 1994, aparece quase todos os 

dias publicada,- e Lysles (1990) constatou o seu uso com multiples 

significados. Com efeito, o termo estrategia e hoje utilizado com multiples 

significados, nomeadamente no sentido de permitir previsionalmente a 

visualizagao intelectual da convergencia entre o uso de meios de acgao e das 

finalidades pretendidas. A linguagem estrategica reflecte uma auto

percepgao social de tensao entre grupos, na medida que pressupoe a 

existencia de urn obstaculo perante finalidades desejaveis, a aplicagao 

concertada de varios tipos de conhecimentos e de recursos apropriados e ate 

da manipulagao persuasiva. Num ambito mais abrangente e utilizado 

tambem em toda a analise estrategica das organizagoes e do sistema de 

acgao concreto (Crozier e Friedberg, 1977). 

Neste contexte, as organizagoes nao despendem energias a prever o 

seu futuro, antes tentando criar ou influenciar esse mesmo futuro. 

Planear, num contexte moderno de mudanga, significa estudar e 

debater opgoes possiveis a implementar no futuro e desenvolver estrategias 

de sucesso, nao consistindo, portanto, mesmo recorrendo a sofisticadas 

tecnicas matematicas, em prever o futuro. Num mundo em que a incerteza 

predomina, esgotados todos os processes analiticos e a forma de planear 

tradicional, surge cada vez mais o interesse pelo pensamento estrategico que 

passa a constituir a base indispensavel para urn processo de mudanga 

empresarial. 0 pensamento estrategico, que encerra multiplas estrategias 

concretas, defende o gosto pela reflexao criativa e promove o 
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desenvolvimento da aptidao pela decisao (dai o nosso interesse em aborda

lo), culminando com a exigencia do dever deontol6gico e intelectual dos 

decisores em desencadearem acgoes consequentes nas empresas. 

0 conceito de estrategia tern evoluido ao Iongo dos tempos ate a 

actualidade: nos anos 60 surgem as estrategias expansionistas dos 

conglomerados; depois, na decada seguinte (70) assiste-se ao primado das 

estrategias agressivas de mercado com a utilizagao massiva de matrizes 

instrumentais au portfolios, de origem norte-americana; nos anos 80 

retrocede-sa para estrategias de emagrecimento passando-se a utilizar o 

conceito de core business ate se chegar, finalmente, aos anos 90 as 

estrategias relacionais, de menor agressividade concorrencial, cuja origem e 

Japonesa e Francesa. As estrategias relacionadas com aliangas podem ser 

consideradas nao como uma alternativa mas, antes, como uma nova forma, 

mais subtil, de estrategia concorrencial (Hamel e Prahalad, 1994). 

Como se pode ver, o conteudo da estrategia percorreu urn espago 

delimitado entre o modele universal de natureza 16gica com origem em 

Harvard e que foi defendido par varios autores sob a sigla LCAG, ate aos 

modelos micro-econ6micos, de natureza instrumental, utilizados pelas 

multinacionais de consultoria como a BCG, McKinsey e Andersen Group. 

Entre estas perspectivas extremas tem-se autores como Porter (1986), que 

se debrugaram sabre os aspectos te6ricos da posigao concorrencial da firma, 

demarcando-se Porter do caracter mecanicista dos modelos matriciais antes 

citados, os quais foram, alias, muito criticados par Pettigrew (1973) e Quinn 

(1980) e ainda com maior severidade par Burgeois (1984). 

No final do seculo XX, todo o espago em que se insere a estrategia 

empresarial esta em revisao, quer por uma via transaccional (Williamson, 

1975), quer por uma via ideol6gica empresarial (Anastassoupulos et al., 

1985). Muito recentemente Knights e Morgan (1991) defenderam que a 

estrategia nao e entendida apenas como urn instrumento tecnico, au como 

urn processo adaptativo au urn corpo de conhecimentos, como anteriormente 

se argumentava, sendo essencialmente urn discurso. 

Assim, numa organizagao as gestores terao sempre de ter urn discurso 

orientado para a estrategia de cada neg6cio ou do corporate business. Este 

discurso pode, muitas vezes, ser sin6nimo de elevados conhecimentos 
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tecnicos e ser reconhecido como urn meio adequado para se alcangar ou 

permanecer na classe dirigente de topo, ou como dizia Child (1972: 222) 

"para se pertencer a "co/igagao dominante" que determina as grandes 

decisoes e que constitui, precisamente, o vertice da caffeira 

profissionaf'. 

A possibilidade que se tern de intervir na elaborayao de uma estrategia 

parece ser afinal urn mecanisme relacionado com o nivel de poder interne e 

da pretensao de ascensao profissional, o que, como veremos, estara na base 

da nossa hip6tese (H 4) que mais adiante desenvolveremos. 

Sem pretendermos ser exaustivos, gostariamos de salientar que se 

dispoem, hoje, nas empresas de tres tipos de estrategias genericas27
, 

inseridas no contexte empresarial de cinco foryas, segundo Porter (1986), as 

quais exigem que se estabeleya a diferenya clara (o que muitos gestores nao 

fazem) entre uma posi9ao estrategica e eficiencia operacional. Uma 

estrategia tern implicita a ideia de se actuar de uma forma diferente da dos 

concorrentes assumindo uma posiyao propria, (mica e duradoura, enquanto 

que a eficiencia operacional tern subentendida a ideia de ter que se fazer o 

mesmo que os concorrentes mas faze-lo muito melhor. Estrategia e 

eficiencia sao, por conseguinte, dois conceitos necessaries mas totalmente 

diferentes, apesar de frequentemente se privilegiar o efeito operacional em 

detrimento do pensamento estrategico. 0 alcance de uma estrategia e da 

prossecuyao dos objectives empresariais - fazer de uma forma diferente -

pertence a esfera da eficacia, em geral, da responsabilidade da 

administra9ao e aquela obtem-se atraves de decisoes tendencialmente 

estrategicas. 

A optimiza9ao - fazer o mesmo mas melhor - da utiliza9ao dos 

multiples recursos materiais, energeticos, humanos e financeiros pertence ao 

foro da eficiencia, sendo esta da responsabilidade das diferentes direc9oes, 

sendo obtida por via da tomada de decisoes operacionais. A eficiencia e a 

eficacia, o efeito operacional e a estrategia devem, todos eles, ocorrer em 

27 As estrategias generalistas de Porter que se podem incluir na Positionny School sao essencialmente: 
economia de custos, diferenciac;:So e nichos. 
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simultaneo, pese embora a evidencia empirica demonstrar que nem sempre 

e assim, tornando-se mesmo critico este desfasamento, podendo, tambem, 

dar origem a decisoes que se poderao revelar graves para a empresa. 

Fazer estrategia e urn processo fascinante (Mintzberg, 1985a), e nesse 

sentido, recapitulamos esquematicamente na figura seguinte o ponto de 

partida de todo o pensamento estrategico (Hamel e Prahalad, 1994: 117), ou 

seja, porque e que n6s podemos falhar na condu9ao das empresas. 

WHY DO GREAT COMPANIES FAIL? 

Unparalleled Accumulation 
track record of of abundant 

Optimized Success 
business confirms 

success resources system strategy 

I I I I 
No gap between A view that Deeply Momentum is 

expectations and resources will etched mistaken for 
performances win out recipes leadership 

I I I I 
Contentment Resources Vulnerability Failure to 
with current substitute for to new ''reinvent" 

performances creativity rules leadership 

+ • ~ .. 
lnabilitv to escape the paste I I lnabilitv to invent the future I I 

Fonte: Adap. tado de Hamel e Prahalad, (1994). 

Figura 2.1 Porque e que as grandes companhias falham estrategicamente? 

Por fim, em termos de decisao Henry Mintzberg e uma referencia 

incontornavel atendendo aos trabalhos correlacionados com as areas do 

poder, estrategia e estrutura das organiza96es. Para Mintzberg (1978: 934) 

a estrategia tern uma defini9ao estranha - pattern in a stream of decision - e 

pode ser observada, conforme as situa96es a que se aplique, (it all depends) 

segundo varias perspectivas designadas por: Plan, Play, Pattern, Position e 

Perspective. Para Mintzberg (/d., Ibid.) existe urn numero consideravel de 

varios tipos de estrategias, as quais se podem considerar situadas num 

intervale limitado pela estrategia planeada (classica) e a estrategia 

emergente proposta pelo autor e substancialmente diferente do modelo 

classico LCAC de Harvard. A estrategia emergente de acordo com 
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Mintzberg (/d., Ibid.}, nao e pensada nem escrita pelos dirigentes de topo e;','-~;,/ ; ; r~·') 
depois, executada rigidamente no sentido top-down. Antes, surge d~l,''> · ,, i 
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conjuga9ao paralela entre pensamento e ac9ao, a elaborayao e a · · 

implementayao e decorre de uma interacyao importante na empresa, para 

alem de possibilitar uma certa aprendizagem dos pr6prios gestores. A 

formayao de uma estrategia empresarial nao e fixa ou pre-determinada, 

podendo-se afirmar que metaforicamente se caminha alternadamente sobre 

os dois pes - desde a posi9ao planeada ate a emergente - conforme as 

situa96es, embora nunca simultaneamente com ambos os pes (Mintzberg, 

/d., Ibid.). Embora sem repudiar o modelo classico- a estrategia planeada

podem-se considerar varios tipos de estrategias, mais ou menos pr6ximas do 

tipo de estrategia emergente28
, as quais se faz alusao pela sua diferente 

conota9ao com o processo de decisao. As divergencias e a controversia 

estabelecida entre Mintzberg (1990a) e (Ansoff, 1991), acerca da estrategia 

planeada e emergente, foi longa e ardua. Para ilustrarmos melhor a posiyao 

critica e permanente de Mintzberg ( 1981 : 1 08) nesta materia transcrevemos 

partes de uma entrevista que o mesmo ja havia dado ao Long Range 

Planning em 1981: 

" 

(ASMC) You are critical of the analytical approach to strategy and argue in favour of 

intuition. Why is intuition so important? 

(Mintzberg) The difference is between the cerebral, which is based on 

words and numbers, and the insighful, which is based on images and 

"feel". One is a detached, intellectualized view of management. The 

other is about knowing what's going on. It is not either/or. But neither 

can you leave out one element. 

(ASMC) Do you consider that your views, such as those expressed in your article 

attacking the Design School, are balanced or crusading? 

(Mintzberg) That article was crusading; I meant ir to be. My feeling 

is that if everyone is on one side of the seesaw, then to get them to the 

28 As estrategias podem ser: 
Planeadas - tern origem no planeamento. 
Empresariais- tern origem na visao do CEO. 
ldeol6gicas - tern origem nas convic¢es partilhadas. 
Chapeus - tern origem em orientac,;:oes gerais especificas. 
Processo- tern origem em processos indirectos de lideranc,;:a. 
lmpostas - tern origem no meio envolvente. 
Emergentes - tern uma origem nao deliberada e passam pelo consenso. 
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middle/ have to go way over to the other side. The Design School 

represents the extreme end of a spectrum, where strategy is derived 

from deliberate though. Grass-root emergent strategy is intuitive. It is 

just as extreme, but it is at the other end of the spectrum. To 

understand strategy, you have to accept both ends of the spectrum. 

I'm not sure if bad intuition isn't often a lack of intuition. Intuition is 

more than a feeling ... " 

A posi~ao de Mintzberg (1985a) sabre o que considera sera estrategia 

emergente, tern por base a observa~o empirica dos gestores, que difere 

substancialmente da posi~o apenas te6rica da escola de Harvard. 

Contudo, pensa-se que tera havido alguma contundencia na sua tentativa 

posterior de desmontagem do modelo LCAG, uma vez que, o modelo de 

estrategia emergente e afins que sugere, tambem nao tern uma aplica~ao 

generalizada, como acontece alias, com quase todos os modelos, para alem 

de ter de haver sempre uma vontade previa, expressa ou nao, por parte do 

gestor, para actuar estrategicamente. 

Na realidade, a tomada de uma decisao estrategica passa, com 

alguma frequencia, por uma atitude deliberada de nao-decisao (sendo esta, 

por vezes, confundida com a inexistencia, protelamento ou indecisao) o que 

nao impede que determinada estrategia nao deixe de estar a ser elaborada 

embora sem estar formalizada a sua elaborayao. Nestas situa~oes, 

concordamos com Morgan (1986) quando diz que estamos perante muitas 

coisas, todas elas cruzadas e que ocorrem em simultaneo, pelo que, nao 

sendo a aparencia a realidade, e necessaria uma atitude critica, mas 

reconhecida, sabre a contribui~o do novo conceito de estrategia emergente, 

nao havendo nece.ssidade de ferir interesses terceiros. 

No ambito do nosso posterior estudo de caso, consideramos que 

produtos/mercados, integra~o vertical, diversifica~o e internacionaliza~ao 

sao materias empresariais perenes, vitais e largamente discutidas, antes e 

depois de varias decisoes estrategicas inseridas nas mesmas. 

0 conceito basico de estrategia, tantas vezes confundido na literatura 

com plano estrategico, sempre existiu, independentemente das diferentes 

posiyoes te6ricas publicadas. Este conceito pode ser entendido, ou pelo 
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menos assim o entendemos no ambito do presente estudo, como uma via de 

implementar decisoes com diferenciayao significativa, sabre recursos 

empresariais e actividades, decisoes essas que afectam a empresa no seu 

todo e no media prazo. 

Concluindo, a design school de Harvard surgiu num dado contexte 

socio-historico e veio a constituir uma construc;ao teorica robusta para ser 

incorporada no discurso oficial estrategico, inscrito na racionalidade plena e 

no poder unico do C.E.O e por traduzir urn processo de regulamentayao 

formal de varios processes de decisao. Sendo, hoje, urn modelo discordante 

para muitos, e pouco actual para outros, parece-nos, no entanto, pouco 

credivel que qualquer responsavel que viveu a pratica do planeamento 

empresarial nas decadas de 70 e 80 possa esquecer a profunda ajuda teorica 

que lhes foi proporcionada pelas planning e design schools. 

A proposta que considera a estrategia emergente parece-nos mais 

actual e, portanto, mais proxima de contextos turbulentos e de incerteza 

caracteristicos da modernidade, ja que pressupoe a intervenyao de varios 

poderes e gestores, para alem de conceber relac;oes estruturais mais 

realistas. Segundo esta concepyao, a estrategia nao pode ser elaborada a 

urn nivel unico e global, para toda a empresa e em simultaneo, nao podendo, 

por isso mesmo, ser entendida na pratica29 como o discurso real, mas apenas 

oficial da empresa. Esta impossibilidade e manifesta e pode ser comprovada 

por factos reais, uma vez que os diferentes gestores intervenientes no 

processo e o proprio orgao de planeamento nao conseguem ser tao racionais 

ao ponto de conseguirem discernir, nao so todas as hipoteses possiveis de 

forma antecipada, como estarem aptos a escolher e a explicitar todas essas 

soluc;oes possiveis num plano estrategico escrito. 

Em sintese, ter-se-ao vantagens em esquematizar os varies processes 

estrategicos abordados em funyao da complexidade do meio envolvente e da 

natureza mais ou menos racional desse mesmo processo conforme indicado 

na Figura 2.2. 

29 E neste sentido que surgiram, por exemplo, as estrategias dos chapeus e de processos, nas quais 
embora prevalec;a a vontade superior, apenas sao indicadas linhas gerais ou se mantem uma atitude 
estrategica observadora da evolu~o (da elabora~o da estrategia) aos niveis mais baixos nestes 
casos especiais. 
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Fonte: Adaptado de Mintzberg (1999). 

Figura 2.2 A posic;ao das varias escolas estrategicas. 

As escolas do planning e afins posicionam-se, como se pode ver na 

figura anterior, no canto inferior esquerdo, que corresponde a posi~o mais 

estatica ou conservadora. 

As estrategias emergentes associadas a cogni9ao e ao poder 

posicionam-se no canto superior direito da referida figura, correspondendo a 

uma posi~o mais provocat6ria e mais conforme as posiyaes criticas 

observadas em finais dos anos 9030
. Com a ilustrayao feita quisemos 

apenas salientar as diferentes atitudes que os decisores tem de interiorizar 

face aos dois tipos de estrategias ex.tremas e os consequentes reflexos na 
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elaborayao do processo de tomada de decisao, mas permite tambem O 
evidenciar urn dos principais suportes da problematica: a comunhao tripla, 

ainda que nao total, da estrategia emergente (Mintzberg, 1985a), a qual 0 
subjaz o principia da racionalidade limitada segundo Simon (1957a) eo poder 

micro exercido no interior da organiza~o (Pettigrew, 1973). 0 contraste e 

30 No ambito especffico da gestao, poderfamos ter enumerado muito mais escolas distribufdas pelos 
diferentes quadrantes, mas algumas delas nao se inserem no campo de investigacao do nosso estudo. 
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evidente com a estrategia deliberada, que subentende a racionalidade plena 

e esta assente no poder quase unico do C.E.O .. 

1.2 - As caracteristicas gerais das decisoes estrab!gicas 

A decisao estrategica surge de forma contrastada com as decisoes 

operacionais ou programadas, instalando-se nas organiza(_foes o sentimento 

geral de que uma decisao estrategica nao pode ser rotineira, exigindo, antes, 

apreciaveis recursos e atravessando toda a empresa mudando-a, para algo, 

que nem sempre se consegue prever. 

Tendo por base, toda a exposiyao anterior, nomeadamente os 

conceitos de estrategia e a observayao das multiplas decisoes tomadas no 

sector petrolifero, e possivel agora atribuir caracteristicas bern identificadas 

as duas categorias de decisoes ja estabelecidas anteriormente. 

Decisoes operacionais - caracteristicas gerais: 

• Repetitivas e de rotina. 

• Problema bern estruturado, com relayoes causa/efeito 

relativamente conhecidas. 

• Canais de informayao conhecidos; 

• Criterios de decisao objectivos e consensuais. 

• Consequencias da soluyao, das eventuais reacyoes a nivel interno 

e do meio envolvente sao conhecidas. 

As decisoes designadas de operacionais, pelas suas caracteristicas, 

sao tomadas na empresa pelos orgaos situados na via hierarquica, tecno

estrutura e logistica e tern implicitas a adopyao de tecnicas matematicas. 

Neste caso, a hierarquia assume urn papel duplo porque assume decisoes 

operacionais preparadas no seu interior pela tecno-estrutura e prepara ou 

aconselha o centro institucional sobre as decisoes estrategicas. 

As decisoes programadas que se apoiavam em tecnicas de decisao 

tradicionais pr6prias do trabalho administrativo como o habito, as regras 

empiricas e a experiencia, passaram a ter hoje urn forte apoio matematico e 

computurizado: 

I 
l. 
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" the automated factory of the future will operate on the basis of 

programed decisions produced in the automated office beside it ... " 

(Simon, citado em Pugh e Hickson, 1989: 121). 

Decisoes estrategicas - caracteristicas gerais: 

• Novas e criativas. 

• Problema pouco estruturado. 

• Canais de informac;ao indeterminados. 

• Criterios de decisao porventura conhecidos mas relacionados com 

juizos de valor pessoais e de conflitos de interesse nao dirimidos. 

• Consequencias da(s) soluc;ao(oes) incertas e imprevisiveis. 

As decisoes estrategicas pelo seu caracter de desenvolvimento, 

abertura ao meio envolvente e exigencia de avultados investirnentos, 

implicam serem assumidas, e porventura vigiadas, (mas nao preparadas) 

pelo centro estrategico ou institucional, podendo, por conseguinte, terem 

impllcitas jufzos individuais ou de grupo da fonte que as preparou, o que nao 

e despiciendo face aos montantes envolvidos. 0 contraste entre os dois 

tipos de decisao citados esta representado na figura seguinte. 

-
II Decisiies estrateaicas 

Legend a 
II Decisiies oroaramadas 

Figura 2.3 - Estrategia e tipo das consequencias. 
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E . financeiramente, pelas caracteristicas anteriormente expostas, 

tambem cumpre alertar, socorrendo-nos de urn texto de Soelberg (1972: 

136), sobre a importancia das decisoes estrategicas: 

" ... it is precisely this type of nonprogrammed decision making that 

forms the basis for allocating billions of dollars worth of resources in the 

economy every year. And, ironically, until we better understand the 

nature of such unprogrammed human decision processes, our 

sophisticated computer technology will be of slight aid for making this 

type of decision more effectively .... The potential payoff to management 

of scientific understanding of the economic, psychological, sociological, 

and political "laws" of nonprogrammed human judgment can be 

enormous." 

1.3 - As decisoes estrategicas estudadas 

Muitas e variadas decisoes estrategicas sao tomadas em muitas 

empresas, em todos os paises constituindo, por isso, urn universe muito 

vasto, heterogeneo, com culturas pr6prias diversificadas em contextos 

tambem eles muito diversos. As decisoes estrategicas, embora assim 

designadas em todo o lado, nao sao iguais nas empresas, nem tern todas as 

mesmas consequencias ainda que parec;am semelhantes e, sobretudo, 

resultam de processes diferenciados. 

Referenciamos, no capitulo 1, alguns exemplos de estudos empiricos 

disponiveis, que tiveram por base decisoes que entao haviam sido tomadas 

mas, pensamos que nenhum deles conseguiu cobrir na totalidade os 

diferentes tipos de decisoes estrategicas existentes que nos pudesse servir 

de base de comparayao. 

A selecc;ao de algumas das decisoes estrategicas, consideradas 

significativas de entre as muitas que foram desenvolvidas e implementadas 

na nossa empresa estudo de caso, nos ultimos dez anos, a fim de podermos 

analisar e estudar o processo correspondente as mesmas, nao se revelou 

tarefa facil, mesmo ap6s termos observado as mesmas e ap6s a consulta 

que efectuamos a maioria dos directores-gerais. Por urn lado, a nossa 

preocupayao versou sobre decisoes e respectivos investimentos tecnicos, a 
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semelhanya do que propoem Prasad e Rubenstein (1992), que sao as que 

mais afectaram a distribuiyao de recursos materiais e financeiros e as que 

tambem deram origem a grandes tensoes na empresa. Por outro lado, 

preocupamo-nos com decisoes estrategicas de caracter mais intangivel 

(Peattie, 1993) mas de largo impacto na evoluyao futura da empresa, 

podendo estas ser consideradas quase exclusivas em Portugal. Assim 

sendo, foram as seguintes as decisoes estrategicas seleccionadas para o 

nosso estudo e que estao agrupadas em dois grandes blocos: 

1. Decisoes na area de servi~os 
Estrategia e mudan~ 

• Escolha polrtica de urn parceiro estrategico- Arabes. 

• Escolha politica de urn parceiro estrategico - Europeus. 

• Formula de pre9os ex-refinaria des combustiveis. 

Marketing-rede 

• Cartao Galp. 

• Mega promoyao publicitaria. 

Refina~io 

• Constituiyao das reservas estrategicas nacionais. 

Recursos humanos 

• Modele de hierarquizayao das Direcyaes. 

Recursos financeiros 

• Emprestimo obrigacionista. 

2. Decisoes na area da engenharia e constru~ao 
Refina~io 

• Fecho da refinaria de Lisboa. 

Meio envolvente e reconversio das refinarias 

• Politica comunitaria - auto-oil. 

Logistica e marketing-rede 

• Parque de Aveiras de Cima e pipeline de Sines. 

• Mono-b6ia atlantica no porto de Leixoes. 

• Construyao de areas de servi9o. 

Pesquisa e produ~io propria 

• Pesquisa/produyao em Angola. 
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Como podemos ver, numa empresa de capitais publicos e de forte 

participayao de capitais privados, efectuou-se a selecyao de urn conjunto 

significative de catorze decisoes estrategicas que resultaram da combinayao 

de urn criteria duplo: 

• Por urn lado, pretendeu-se que as decisoes estrategicas seleccionadas 

tivessem urn alcance o mais vasto possivel, desde a pesquisa de crude 

no estrangeiro, passando pela mudanya tecnol6gica da refinayao e 

melhoria do meio envolvente em termos de ambiente, pelas reservas 

energeticas do pais, ate a pretensao de obtenyao de elevadas quotas 

absolutas na venda de combustiveis nos varios mercados. 

• Por outro lado, procurou-se urn quadro extensive a todas as principais 

actividades da empresa, nomeadamente de Marketing, Explorayao e 

Refinayao de crude, Logistica, Recursos Humanos e Financeiros. 

As catorze decisoes estrategicas anteriores foram agrupadas, segundo 

a sua natureza especifica, em decisoes relacionadas com serviyos e 

decisoes relacionadas com projectos de engenharia e respectiva construyao. 

2- AS COMPLEXIDADES E A DECISAO ESTRATEGICA 

2.1 - 0 conceito de complexidade e a decisio 

A complexidade existente no mundo afecta necessariamente todos os 

tipos de sistemas, porque excede a capacidade de resposta ao alcance de 

cada urn deles e, estando o homem cada vez mais consciente desse facto, 

procura, por isso, apreender urn meio envolvente que possa adequar-se aos 

interesses do sistema em que se encontre. 

Genericamente, o conceito de complexidade deve ser definido em 

termos de relayao entre urn sistema e o seu meio envolvente e, em termos 

abstractos, como o grau de exig€mcia requerida, para urn sistema se 

actualizar perante o seu meio envolvente (Luhmann, 1999: 6). 
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A complexidade na decisao, que nos interessa, nao e a que faz parte 

da procura da soluc;ao, mas sim, a que reside na questao que se enfrenta, 

para decidir (Keeney, 1979). 

Nas organizac;oes a complexidade pode residir num processo de 

pensamento, na evid€mcia dos factos e na atitude de confianc;a ( ou falta 

desta) dos individuos para como sistema. 

Pensar, em sentido geral, e urn processo constituido pela pesquisa e a 

inferencia sobre determinados objectos e factos, consistindo num metodo de 

escolha entre possibilidades alternativas de efectuar decis6es, dar origem a 

crenyas ou a instituir valores e escolher os nossos objectivos pessoais. 

Para algo ser evidente para nos, consiste em reconhecer confianc;a 

para nos e para os outros, sendo essa evidencia mais simples se for 

conciliavel com os nossos valores. Cada facto que nos pareya evidente e 

susceptive! de ser por nos ponderado, permitindo assim ao decisor enfatizar 

ou enfraquecer, embora com uma margem de erro, pela sua condic;ao 

humana, cada soluyao face a urn conjunto conhecido de objectivos (Baron, 

1994). 

Uma atitude de confianya do decisor no sistema organizacional pode 

traduzir-se na convicc;ao de que elementos terceiros mesmo nao estando 

interessados no envolvimento num processo que especificamente a ele 

interessa, nao interferirao, por essa razao, no mesmo e, logo, nao o 

prejudicarao. Aqui, o que esta em causa em termos de complexidade, e o 

facto de o decisor ter capacidade para aceitar essa abstracc;ao sobre a 

presenya de outros elementos, o que correspondera a uma profunda 

simplificayao no desenvolvimento do seu raciocinio sobre o processo de 

decisao que tera em maos. Muitas vezes sera a oportunidade do momento 

em que se assumiu essa abstracc;ao que acaba por facilitar favoravelmente a 

decisao do dirigente. Em suma, a atitude de confianc;a num sistema nao e 

necessariamente sinonimo, nem de ingenuidade, nem de esperanya 

voluntaria, sendo no entanto indispensavel como elemento de simplificayao 

para enfrentar a complexidade organizacional e decisional. 

Por outro lado, se os factores de contingencia forem muito elevados, a 

prossecuyao de uma estrategia sera teoricamente possivel, mas, na pratica, 

pode gerar-se uma situac;ao de indeterminayao elevada. Sera neste sentido, 
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que a consideragao de urn numero reduzido de variaveis, mesmo que sejam 

de dificil entendimento pode nao ser critica, mas urn numero elevado, e 

sobretudo com efeitos cruzados de variaveis de media dificuldade, pode 

tornar-se dificil de controlar. 0 exemplo apresentado por Simon (1972: 166) 

parece-nos, neste contexte, claro: 

" ... in a game of chess all possible moves and counter-moves are 

known... but the number of possibilities that have to be taken into 

account is enormous. Simon estimated that .. .in 40 moves, 10 120 must 

be considered ... " 

A tomada de decisao esta relacionada com a complexidade ambiental, 

organizacional contendo, a propria decisao a sua complexidade propria. 

Embora o meio envolvente da organizagao seja sempre urn elemento 

largamente referenciado na literatura especializada, temos de salientar que a 

decisao estrategica tern, sem prejuizo do meio envolvente da organizagao, 

urn contorno proprio que e exactamente urn sub-conjunto daquele. 

0 contorno decisional parece-nos ser urn conceito complexo a ter em 

considerayao embora seja raramente aludido na literatura especializada. 

Deriva da influencia real do meio envolvente da empresa, de factores 

estruturais internes e psicologicos do decisor e ainda da capacidade de 

previsao deste face a mudanya. Este contorno tern urn efeito variavel, tanto 

multiplicative, quanto restritivo, na influencia que exerce na tomada de 

decisao ao condicionar exogenamente a selecgao das alternativas e, 

portanto, da propria decisao. 

Outra questao que se coloca, e diferente da questao anterior, e a 

decisao ter urn grau de dificuldade propria com origem na natureza do 

problema em aprego. Assim, observam-se duas realidades que alem de 

bern diferentes possuem complexidades proprias e diferenciadas. Estas 

duas realidades que se constataram na observagao da empresa estudo de 

caso ao Iongo de varios anos e sobre as quais ainda hoje mantemos a 

reflexao sobre as mesmas, nao nos apareceram teoricamente clarificadas na 

literatura consultada. A complexidade de uma decisao estrategica deriva, 

assim, neste estudo, tanto da complexidade oriunda do seu proprio contorno 

como da complexidade especifica da propria decisao. 
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2.2 - A complexidade do "contorno da decisio estratt!gica" 

A complexidade do contorno da decisao aborda uma serie de questoes 

de natureza interna e externa das organizagoes, as quais, serao a seguir 

desenvolvidas. 

2.2.1 - A decisao estrategica e a complexidade dos meios envolventes organizacionais e da 

mudan~ 

As caracteristicas do ambiente exterior, ou meio envolvente externo, 

constituem tanto restrigoes como oportunidades para as organizagoes, 

sendo, nessa medida, elementos fundamentais para se compreender o que 

se passa no interior e em redor das mesmas. 

0 meio envolvente de uma organizagao consubstancia-se em 

fen6menos que lhe sao externos mas que a influenciam potencial ou 

realmente. 

Numa perspectiva sistemica, a existencia de urn conjunto de variaveis 

independentes exteriores a organizayao determina 0 seu funcionamento 

interno, afectando a tomada de decisao. As organizagoes apercebem-se 

das caracteristicas do seu meio envolvente, nao claramente, mas atraves de 

multipla informayao existente, estando tambem sujeitas, neste caso, aos 

habituais problemas de comunicayao, uma vez que a existencia de diferentes 

actores no mesmo sector leva a percepgoes distintas de uma mesma 

mensagem oriunda do meio envolvente. Assim, a posiyao de cada 

organizayao resulta das escolhas efectuadas politicamente no seu interior, 

internalizando as diferentes percepgoes dos diferentes actores e as 

diferentes pressoes que recebem do meio envolvente. 

T odas as organizagoes existem inseridas num determinado meio 

social, espacial e temporal especificos. Existe uma dinamica relacional entre 

meio envolvente organizacional e organizagoes porque estas sao afectadas e 

simultaneamente exercem influencia sabre aquele, estabelecendo-se entre 

ambos . uma relayao aberta, inevitavel e biunivoca. Contudo, o meio 

envolvente das organizagoes nunca se preocupou com a perspectiva 

fl 

[1 

n 
u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
n 
n 



[] 

n 

[] 

0 
0 

n 

D 
n 
n 
n 
n 

105 

ambientalista31 (Hays, 1987). Nesta perspectiva, cada organiza9ao face a 
necessidade de mudan9a organizacional e oportunidade de actua9ao pode, 

em determinado momento, valorizar-se ou degradar-se perante o seu meio 

envolvente ou ate ser excluida pelo mesmo, a partir de uma selec9ao natural 

(Hannan e Freeman, 1977) no ambito da ecologia das organiza9oes. Neste 

sentido, as rela9oes inter-organizacionais, como as aquisi9oes e fusees de 

empresas, tem-se tornado relevantes nos ultimos anos. 

A perspectiva de sistema aberto da sociedade considera que os meios 

envolventes passaram cada vez mais a condicionar a actividade das 

organiza9oes e dos individuos, primeiro, apenas devido a factores 

deterministas e, depois, na 6ptica de outras realidades. Com efeito, as 

respostas das organiza9oes a influencia dos meios envolventes nao sao 

pacificas face aos recursos (Pfeffer e Salancik, 1978), nao se pautando todas 

pela racionalidade (McNeil e Miller, 1980), nem se processando de uma 

forma mecanicista acaso se verifique a ausencia de vontade dos actores

decisores (Crozier e Friedberg, 1977). 

Na perspectiva contingencial a preocupa98o incide em demonstrar a 

necessidade da adapta9ao interna das organiza9oes face ao seu meio 

envolvente, como forma de sobrevivencia, alem de evidenciar que nao ha urn 

modelo formal unico como defendia a perspectiva classica das organiza9oes. 

Alguns anos mais tarde, uma das correntes neo-institucionalistas (Powel e 

DiMaggio, 1991 ), vern sustentar, em oposi98o, a tendencia para o regresso a 

urn modelo unico - isoformismo das estruturas das organiza96es - a imagem 

dos classicos, mas agora colocando a enfase em certos factores ambientais 

e culturais, e ja nao propriamente em factores classicos como a burocracia e 

o principia da eficiencia econ6mica. 

T odavia, as organiza9oes enfrentam na sua actividade diaria urn meio 

envolvente bern mais especifico, com o qual estabelecem rela9oes de troca e 

que, num sentido sistemico, tern inicio precisamente no outro lado da 

fronteira. Esse meio envolvente mais proximo, denominado transaccional ou 

31 Na sociedade industrial modema o paradigma social dominante traduz uma aderencia, no interesse 
das organiza¢es, aos principios neoclassicos da economia onde os factores ambientais sao 
considerados como extemalidades, em total contraste com a perspectiva ambientalista na qual os 
interesses econ6micos de um desenvolvimento sustentado devem ser substituidos. No entanto, existe 
uma perspectiva intermedia mais moderada onde os interesses publicos (Colby, 1990), come98m a ser, 
se nao considerados, pelo menos discutidos publicamente. 
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especifico, caracteriza-se por urn conjunto de entidades - clientes, 

fornecedores, concorrentes, banca e Estado (como cliente) - que estao 

interessados, na pratica ou potencialmente, em estabelecer com a empresa 

transac96es mutuas. Gada organiza9ao acaba por fazer parte do meio 

envolvente transaccional das outras organiza96es, constituindo-se assim uma 

rede de rela¢es reciprocas que contribuem para a complexidade inter

organizacional. A rela9ao entre o meio envolvente transaccional e a 

empresa estabelece-se atraves da direcyao hierarquica e esta relacionada 

com as decisoes operacionais que tern algum grau de liberdade. 

A envolvente exterior das organiza96es pode ser objecto de varias 

tipologias. Em termos de mudanya organizacional as caracteristicas de cada 

meio envolvente podem ser representadas por diferentes variaveis, 

nomeadamente a complexidade e a instabilidade (Figura 2.4). 

Nesta acepyao, quase todos os meios envolventes eram estaveis e 

simples antes da segunda guerra, sendo depois possivel detectar varios 

tipos, podendo alguns deles ser caracterizados como hostis, reactivos ou 

turbulentos de acordo com varias tipologias conhecidas (Emery e Trist, 1972; 

Thompson, 1976; Mintzberg, 1995). No ultimo caso, os ambientes 

turbulentos passaram a condicionar mais intensamente a actividade das 

organiza96es e dos individuos, defendendo-se, primeiro, que devido a 

factores deterministas especlficos do meio envolvente, e, depois, como 

defendem os neo-institucionalistas, devido a factores mais amplos. 

Culturalmente urn meio envolvente pode-se constituir como uma 

construyao pessoal cognitiva (Weick, 1969) do individuo como decisor, sobre 

o mundo que o rodeia, ou seja, a realidade nao e objectiva, mas e preparada 

de forma a parecer como realmente objectiva. 

Em termos de composi9ao ha a estabelecer, segundo uma hierarquia 

de primeira e segunda ordem, a diferenya entre meios envolventes inter

organizacionais e contextuais e, depois, que cada uma destas envolventes 

pode ser observada a nivel mundial, nacional e regional (Figura 2.4). 

A relayao entre a empresa e as oportunidades e ameayas do meio 

envolvente contextual (Hofer e Schendel, 1978) estabelece-se ao nivel 

superior da organiza9ao, afectando antecipadamente as decisoes 

estrategicas. 0 meio envolvente contextual ou geral compoe-se de variaveis 

0 
n 
0 
0 
n 
n 
0 
n 
n 
n 



u 

u 
n 

n 
n 
n 
n 
n 

n 
n 

107 

de natureza socio-cultural, econ6mica, tecnol6gica e politica legal, as quais 

caracterizam o exterior, em sentido lato, da organiza9ao e condicionam o seu 

campo de actividade. 

' 
lnstabilidade 

Meio Envolvente 
contextual ..., 

Analise 
ME simples 

do Meio Nivel mundial 

Envolvente } 
da Empresa >- Nivel nacional 

Nivel regional 
ME turbulento 

.. 
Meio Envolvente ../ ., ... 
transaccional Compexidade 

Figura 2.4 Niveis e tipos dos meios envolventes. 

Ao nivel da dimensao econ6mica, considera-se, o que nem sempre e 

referido, a situa98o econ6mica nacional e internacional, quer na sua vertente 

de crescimento, quer na de recessao32
, que influencia a ac9ao competitiva 

das organiza9oes entre si. Estas, de forma interdependente, tanto obtem do 

meio envolvente os recursos que necessitam para a produ9ao dos seus 

produtos, como tern de os colocar, inevitavelmente, nesse mesmo meio 

envolvente. Porem, os recursos fisicos que as empresas possuem e utilizam 

para realizar as suas tarefas, de acordo com os principios da eficacia da 

actua98o e eficiencia da aplica9ao, sao escassos em economia de mercado. 

Sobretudo em meios envolventes competitivos e turbulentos, a forma como 

os gestores os conseguem obter nem sempre e pacifica podendo ser 

contrariada a racionalidade aparente do acto. 

0 tipo de mercado - concorrencia imperfeita ou perfeita - em que 

actua uma organiza9ao, bern como as tendencias inflacionistas da economia, 

as taxas de cambio e a situa9a0 da balan98 de pagamentos sao OS 

32 0 pessoal, a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e mercados, em muitas empresas sao 
quase sempre as primeiras actividades a serem eliminadas em periodos de recessao econ6mica, 
embora tal atitude possa vir a comprometer o desenvolvimento da empresa a Iongo prazo. 
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elementos de natureza macro-econ6mica que mais afectam a tomada de 

decisao nas organizar;oes. A natureza das materias primas (Perrow, 1979), · f 

e a forma como a oferta eo prer;o das mesmas reagem conjunturalmente a 
mutabilidade das condir;oes econ6micas e uma variavel que afecta o modo "J 

como uma empresa desenvolve a sua actividade. No nosso caso concreto, 

das empresas petroliferas que exercem actividades de refinayao e comercial, ~ J 

o neg6cio mundial de crude reveste urn tal grau de sofisticayao que o acesso 

ao meio envolvente, mesmo nos mercados livres, se torna bastante dificil ~·~ 
para os nao iniciados. Como materia prima universal, o petr61eo bruto 

reflecte-se em todos os tipos de mercados energeticos estando, por isso, [ { 

directamente relacionado com todas as variaveis econ6micas anteriormente 

citadas e, neste sentido, afecta o meio envolvente contextual de todas as 

organizar;oes independentemente do tipo da sua actividade. 

Na dimensao tecnol6gica33
, podemos considerar tres interpretar;oes de 

tecnologia, nomeadamente, como urn imperativo tecnico, como uma escolha 

orientada para proporcionar duplamente a satisfayao num posto de trabalho e 

elevar a produtividade, e, finalmente, como urn meio de intervenr;ao nas 

relar;oes de trabalho em prole dos interesses de uma classe. No presente 

estudo seguimos a definir;ao de Orlikowsky (1992: 403): 

" ... technology I restrict its scope to material artifacts (various 

configurations of hardware and software). I wish to sustain a distinction 

- at least theoretically- between the material nature of technology and 

the human activities that design or use those artifacts." 

Em dado momenta, cada empresa situada no seu meio envolvente 

dispoe, embora com urn diferente dominio, de uma dada tecnologia. 0 nivel 

de competencia de urn determinado nucleo empresarial, num certo periodo, 

esta directamente ligado com o grau de sofisticayao tecnica do processo de 

transforrnar;ao de inputs em outputs no interior da empresa. A tecnologia 

relaciona-se com o sentido econ6mico desta transformayao e com a 

abstracyao das causas dos fen6menos que possam estar presentes nessa 

33 lnicialmente a tecnologia foi abordada no estudo isolado da estrutura das organiza¢es (Woodard, 
1970), mas em estudos posteriores foi recuperada pela analise ambiental contingencial, como por 
exemplo, em Lawrence e Lorsch (1970). 
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transformac;ao. A tecnologia atravessa, fisica e simbolicamente, nao s6 toda 

a area funcional industrial, como toda a empresa, determinando a 

complexidade do funcionamento da mesma, em func;ao de menores ou 

maiores graus de exigencias tecnicas sobre as competencias especificas. 

As relac;oes, na perspectiva institucional entre a tecnologia, a 

complexidade empresarial e respectivo meio envolvente sao, de acordo com 

Scott (1992: 231), as seguintes: 

• A uma maior complexidade tecnica corresponde uma maior complexidade 

estrutural. 

• A uma maior incerteza tecno/6gica corresponde uma menor centralizaqao. 

• A uma maior interdependencia tecnica corresponderao maiores recursos 

destinados a coordenaqao. 

As novas tecnologias, quando inseridas em antigas organizac;oes, 

implicaram em muitos casos, nomeadamente nas tecnologias de informac;ao 

e comunicayao, a necessidade de se alterar a estrutura da empresa e, logo, 

do seu processo de decisao, o que por nao ser o objectivo que inicialmente 

se pretendia atingir, veio a contribuir para mais elevados, mas nao 

previsiveis, graus de complexidade. 

Na dimensao politico-legal, refira-se a influencia quer na vertente de 

estabilidade politica, quer no tipo de ideologia subjacente as politicas 

governamentais de emprego, tributarias e de educac;ao. Nos sectores da 

industria pesada a exigencia actual dos lobbies sobre a flexibilidade da 

legislac;ao !aboral contribui para urn elevado grau de complexidade e 

inumeras tensoes - apesar da tendencia moderada sindicalista - ao nivel do 

mundo do trabalho. Esta complexidade com origem no meio envolvente 

pode tomar-se mais densa em sectores sensiveis a opiniao publica, tendo em 

considerac;ao a oportunidade, sempre presente, do exercicio do direito a 

greve conjugada com a permanente exigencia sindical de acrescimos 

salariais anuais. 

Na dimensao socio-cultural temos de considerar, por urn lado, a 

estrutura etnica e etaria da populayao bern como o seu modo de vida e, por 

outro lado, o nivel educacional e os valores sociais de cada extracto dessa 
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popula9ao. Nas grandes unidades industriais, que utilizam tecnologias mais 

de engenharia e menos de retina, com volumes elevados de trabalhadores ' j 
especializados e indiferenciados e onde a ausencia de urn emprego estavel e 

duradouro passou a ser uma realidade permanente, e de considerar o grau , J 

de complexidade que se pode estabelecer nas rela96es entre os gestores e 

os trabalhadores oriundos de diferentes classes sociais, com diferentes 

idades, formayao, motiva96es e finalidades profissionais. Esta complexidade 

mais nao e do que uma resultante da malha de rela96es s6cio-culturais 

densa e complexa construida ao Iongo de muitos anos pela sociedade 

industrial. Nesta perspectiva temos tambem de considerar a emergencia 

recente de urn novo paradigma produtivo, com novas caracteristicas s6cio

organizacionais que, embora nao constitua a (mica alternativa porque sao 

possiveis outros cenarios (Kovacs, 1992), esta, contudo, a dar origem a 

altera96es permanentes na envolvente laboral das organiza96es. A 

realidade laboral que era diferente consoante os paises e as respectivas 

culturas nacionais apresenta-se, agora, em frequente mutayao perante a 

incompreensao da massa trabalhadora. Os processes de acultura9ao dos 

membros das organizayoes, atendendo a sofisticayao dos meios de 

informa9ao actuais, denotam ja uma certa influencia transnacional uniforme 

em detrimento das culturas nacionais, proporcionando toda uma nova forma 

critica de pensar. Antes de se enfrentar o fen6meno da mudan9a apresenta

se a sintese das variaveis e entidades citadas dos meios envolventes na 

Figura 2.5. 

Urn dos principais fen6menos actuais a reter em termos da envolvente 

externa das organiza96es reside na atitude de mudan9a permanente inerente 

a dinamica das mesmas. Na realidade, uma questao sao as multiplas 

mudanyas reais nos procedimentos e na organizayao do trabalho, nas 

atitudes dos colaboradores da organiza9ao e nas rela96es com o mercado e 

os clientes (Ferreira, et al., 1996), e outra questao e a possibilidade de se 

poderem gerir os respectivos processes da mudanya organizacional34
. 

34 Uma questao esta no discurso da gestao da mudan9<1, onde todas as profecias sao validas, ate prova 
em contrario, e dependem da fe dos seguidores: " .. .fazer crer que se pode fazer aquilo que se diz" 
(Bourdieu, 1989:185). Outra questao e a realidade das alterar;Qes s6cio-organizacionais: " ... change 
is likely to occur in an organization only when there is dissatisfaction with the status quo, when it is 
perceived that there is an alternative way to organize that will improve the situation, when the perceived 
costs of the change do not exceed its expected benefits" (Mitchell e Larson, 1987: 549-551). 
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I ME CONTEXTUAL ............................................................................................................. : 
I 

Dimensao Dimensao Dimensao Dimensao 
econ6mica tecnol6gica socio-cultural politica legal 

1\ 
subsistema 

1\ Consequen-Recursos 

7 
estrat6Qico 

humanos cias sociais 
subsistema .. .. ..... 

direccional 

\ 
... 

Materiais e subsistema 
Produtos e 

enerqia operative Servi.,:os __... 
~ I J!'- ... • Recursos I decisores I Lucros e 

financeiros informa.,:ao 

I ME TRANSACCIONAL L ... 

Fornecedores Bancos e Estado I comes I Concorrentes 
seguros cliente 

Figura 2.5 A sfntese dos meios envolventes. 

0 fen6meno da mudan9a nao constitui propriamente urn movimento 

recente, na medida em que a teoria do desenvolvimento organizacional - urn 

conjunto complexo de ideias com origem psicol6gica e s6cio-tecnica, sobre a 

mudan9a planeada a respeito do homem, das organiza9oes e do meio 

envolvente- emergiu vai para mais de trinta anos (Bennis, 1966). 

Concebemos a mudan9a como urn fen6meno abrangente, na medida 

em que pode ter origem, tanto no interior, como no exterior das organiza9oes 

e, depois, ao dar origem a efeitos de retro-ac9ao, implica que se considerem 

sempre os seus efeitos laterais e condicionantes posteriores. 

! 

! 

···~ 
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A sociedade e a primeira a mudar. No forum realizado em Londres 

em 1995 no Management Centre Europe (MCE), Kinsinger afirmava perante 

os presentes: 

" ... pictures and images rule our lives today, not words ... when you 

learn from pictures, style doesn't matter, the picture becomes more . . . you 

don't have to fonn concepts, you can go by impressions alone ... leaders focus 

more on what to say than what to think this phenomenon rules how we think 

and how we make our decisions ... " 

Assim, os processos de mudanc;a podem ter como alvos tanto a vida 

dos individuos, como os conceitos e as pr6prias organizac;oes. 0 debate 

permanente, em termos de mudanc;a, estende-se ate as opc;oes conceptuais 

utilizadas no interior das organizac;oes conforme pode ser ilustrado 

recorrendo ao contributo dado por Hammel e Prahalad (1994) no Quadro 2.1. 

Thesis 

Corporate 

Centralized 

Bureaucratic 

Clones 

Technology-led 

Diversified 

Op~oes conceituais na mudan~a 

Antithesis 

Business units 

Descentralized 

Empowered 

Renegades 

Customer-led 

Core business 

Synthesis 

lnterlinkages 

Collective 

Directed 

Activists 

Benefits-led 

Core competence 

Fonte: Adaptado de Hammel e Prahalad (1994). 

Quadro 2.1 
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Podemos encarar a mudanc;a nas organizac;oes segundo varias n 
perspectivas: pode ser planeada ou nao, ter urn alcance mais ou menos vasto 

e imperative, pode, tambem, ser construida interiormente ou prescrita por n 
factores e:xternos aos quais a organizac;ao se adapta institucionalmente, 

podendo, ainda, ter origem na existencia de entidades individuais ou n 
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organizacionais (Ferreira, et al. 1996: 326). Em termos combinat6rios e com 

os elementos anteriores podem considerar-se varios tipos distintos de 

mudanc;a nas organizayoes. Num destes niveis, assume especial relevancia 

as alterayoes das rela9oes que se estabelecem entre entidades multiplas de 

uma mesma popula9ao organizacional, ou seja, inter-organizayoes com 

destaque para os importantes movimentos de aquisi9oes ou fusoes35 de 

empresas por outras empresas. Apesar de em termos te6ricos e empiricos 

se ter observado maior destaque aos processos de mudanya planeada (/d., 

Ibid.), consideramos que a mudanc;a operada nose pelos meios envolventes 

turbulentos36 
- evolucionaria e radicalizada - se torna cada vez mais critica 

para a tomada de decisao estrategica. 0 que se torna critico nao sao as 

dificuldades tecnicas, mas antes o caracter sistematico e permanente da 

mudanc;a que da origem a urn mundo da incerteza e, consequentemente, ao 

agravamento da complexidade na tomada de decisao. A dificuldade ao nivel 

da decisao, resultante do conteudo das variaveis ou dos seus efeitos 

cruzados, parece-nos uma questao que se pode controlar, por exemplo, via 

investigayao operacional e pelo recurso a experiencia de gestao, ja o estado 

de espirito que os decisores podem assumir perante a incerteza e o 

julgamento publico, parece-nos uma questao nao tao simples de controlar. 

Tambem se apresenta dificil de dominar o sentimento que cada vez mais 

possuem os gestores de que estamos a atravessar urn novo momento 

hist6rico de mudanya, pese embora conter elementos reactivos orientados 

para urn passado nao muito longinquo e, para muitos, nao muito benefico, 

que e o do neo-liberalismo no seu sentido mais puro e cruel. 

E consensualmente aceite que a mudanc;a, proveniente do interior e do 

meio envolvente, constitui urn processo de ruptura, que gera tensoes e 

inseguran9a e que passa pela estabilidade de uns e pelo poder de outros. A 

mudanc;a poderia ser entendida como menos complexa, caso 

consubstanciasse a identificayao simultanea de oportunidades de melhoria, 

tanto para o capital, como para os trabalhadores, e nesta perspectiva nao 

35 Este assunto sera desenvolvido no capitulo 3. 

36 A mudanc;:a social observada na sociedade e com repercussoes no meio envolvente organizacional 
tern como agentes as elites, os movimentos sociais e os grupos de pressao e deve-se a factores de 
natureza demografica, infraestruturais e culturais (Knoke, et al., 1981). 
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incrementaria a complexidade da decisao. A mobiliza9ao do tecido humane 

da organiza98o, nomeadamente dos seus quadros dirigentes, parece ser 

indispensavel para atenuar as resistemcias tradicionais porque, por um lado, a 

notifica98o antecipada de uma mudan9a e o tentar envolver directamente as 

pessoas no processo significa ter considera9ao pelas mesmas, criando-se, 

assim, urn sentimento positive de participa9ao e auto-estima, mas par outro 

lado, possibilita a altera9ao do projecto de mudan98 inicial da empresa. 

Consideramos que a mudan9a pode significar sacrificios e oportunidades a 

encarar por todos, mas nao e eticamente suportavel solicitar a mobilizayao 

colectiva de todos para a mudan9a e, saber-se ja nessa altura, que esta 

depois ira implicar o despedimento, exactamente, de parte desse colectivo. 

Sabe-se que o amanha e diferente do hoje e, assim sendo, s6 se 

chegara ao amanha mudando inevitavelmente. Neste ambito consideramos 

quatro cenarios comunitarios entre outros (Mateus, et al., 1995) obtidos a 

partir de uma hip6tese que vai desde urn certo nacionalismo ate a integra98o 

plena, a cruzar com outra hip6tese que vai desde o livre mercado ate urn 

maior intervencionismo politico. Em termos empresariais europeus significa 

que embora as empresas operem num contexte de mudan98 na actualidade, 

ignora-se, em termos comunitarios, qual sera o quadrante onde operarao no 

futuro. Ou seja, embora todo o meio envolvente organizacional seja uma 

representa9ao individual e, por isso, deformada da realidade, esta neste 

caso, ainda a ser percepcionada pelos decisores a partir de urn cenario e nao 

da realidade. Apesar deste contexte fluido, quem nao mudar morre e as 

empresas que nao aceitarem a mudan98, transformam-se rapidamente em 

especies do passado. A coerencia entre a analise do presente e a 

constru9ao de uma vontade estrategica de futuro e uma necessidade 

indispensavel, embora nao traduza propriamente uma atitude cientifica, na 

medida em que os dois procedimentos tern Iugar em pianos distintos. Na 

realidade, e por este motive, a articula9ao da analise cientifica com o 

pensamento mais ou menos ut6pico sobre o futuro e urn acto politico. E 

para alem de ser urn acto politico, tern ainda de ser conjugado com o facto do 

meio envolvente organizacional ser urn artefacto pessoal baseado num 

contexte interpretative, logo, nao real. 0 decisor inserido neste macro-
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contexto previsional, limitado, politico e filos6fico, tern de decidir, hoje, micro

empresarialmente acompanhado de toda uma enorme complexidade. 

2.2.2 - A decisao estrategica e a complexidade da institucionalidade nas organizac;oes 

0 decisor esta integrado num determinado espago interne a organizacional caracterizado por determinada estrutura formal (e informal) e 

por determinados tragos culturais e, por outro lado, recebe a influencia do 
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meio envolvente, embora de uma forma diferente da argumentayao 

funcionalista. 

"... a institucionalizaqao na organizaqao apoia-se em praticas e 

procedimentos que se transmitem no tempo e no espaqo sem serem 

objecto de contestaqao por parte dos actores que nela interagem. Os 

significados, os procedimentos e as normas que enformam o 

comportamento humano nas organizaqoes sao passiveis de tipificar e 

transmitir-se espontaneamente de geraqao para geraqao." (Ferreira, 

et al., 1996: 94). 

No espago interno organizacional podem desenvolver-se, segundo 

condigoes especiais, determinados significados, praticas e normas, cuja 

eventual institucionalizagao37 podera constituir urn elemento influente no 

comportamento do decisor, na sua carreira e na tomada de decisao. 

" ... new institutionalism entails a rejection of rational-actor models ... a 

tum towards cognitive and cultural explanations (1991:8) ... their 

enphasis on pratices which penetrate organizational structures and 

process, such as the state, social class, professions and 

industry/sector recipes "(Powel e DiMaggio, 1991: 28). 

37 0 institucionalismo surge como uma ideia que se realiza e dura no meio social, interiorizando um 
quadro de recursos humanos e materiais que excede a temporalidade das gerac;:Oes e que tende para 
uma solidariedade consensualizada. Conceptualmente, os homens representam o transit6rio e 
perpetuam-se pela reproducao e pelas suas ideias. Estas representam o permanente e subsistem pela 
tradi98o. A caracterizacao do institucionalismo e identificada pela existemcia de um clima de vida 
interior que exerce pressao sabre a personalidade dos seus membros e por uma simbologia propria, 
como as cren9Bs e os ritos que contribuem para essa identificacao. A ideia fundadora, assente 
sempre nos valores e na solidariedade, sera depois desenvolvida ao Iongo de varias fases sequenciais 
atraves dos processos de habituacao, objectivacao e sedimentacao. 
Actualmente, o institucionalismo aplicado as organizac;:Oes enfatiza a sociedade, o meio envolvente, a 
cultura e o significado simb61ico da estrutura da organizacao. 
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As normas internas devem ser consistentes com os "mitos" 

· culturalmente valorizados pelo meio envolvente, podendo a sua elabora9Ao 

reflectir, tanto o acatamento deliberado das orientagoes reguladoras 

emanadas de organismos publicos, como orientagoes claramente 

elaboradas por grupos profissionais. As primeiras conduzirao a uma 

centralizagao da tomada de decisao no topo das organizagoes, apelando a 
estrutura e a coagao, enquanto que as normas que recolhem da orientagao 

de corpos profissionais apontam para a descentralizagao na via hien3rquica, 

apelando mais para pressoes normativas ou mimeticas (ld, Ibid.). 

0 meio envolvente, para os institucionalistas, contem aspectos 

culturais susceptiveis de serem considerados, quando legitimados, no 

desenho da estrutura das organizagoes, nao se reconhecendo nesses 

aspectos, nem principios de racionalidade plena, nem de contigencialidade. 

Neste ambito, outros autores institucionalistas, preocupam-se mais com o 

estudo dos processes de constituigao e sedimentagao de algumas normas 

internas quotidianas na organizagao que possam ser culturalmente 

valorizadas pelo meio envolvente (Meyer e Rowan, 1977; Zucker, 1991). As 

organizagoes legitimam os mitos oriundos de urn meio envolvente e estes, 

reciprocamente, contribuem para que as mesmas sejam reconhecidas, 

legitimadas, pela sociedade. 

" ... organizational environments are more than simply sources for 

inputs, information, and knowhow for outputs." (Scott e Meyer 1983: 

158). 

A estrutura podera ser determinada pelo reconhecimento, por parte 

de elementos externos, de que, na mesma, foram incorporados elementos 

com determinados significados sociais nao apenas tradutores de criterios de 

eficiencia. Para alem disso, a conformidade mimetica com o meio 

envolvente pode ser tao importante para a legitimidade da actividade da 

empresa e sua sobrevivencia, como a desejada performance na obtengao 

dos outputs, o que, evidentemente, significa uma rotura apreciavel com o 

principia da eficiencia do mercado. 

" ... organizational success depends on factors other than efficient 

cordination and control of production activities. Independent of their 

11 

n 
n 
n 
u 
0 
u 
u 
u 
n 
n 
n 
n 



u 
u 
a 
0 
0 
0 
n 
a 
a 
u 
n 
u 
il 
n 
u 
u 
n 
D 

n 
D 
n 

117 

productive efficiency, organizations which exist in highly elaborated 

institutional environments and succed in becoming isomorphic with 

these environments gain the legitimacy and resources needed to 

survive" (Meyer e Rowan, 1977: 352). 

A emfase do citado mimetismo com o meio envolvente tende a originar 

urn certo isomorfismo do desenho das organiza96es. Assim, segundo os 

institucionalistas, a tipificayao de alguns desenhos organizacionais, nao esta 

apenas relacionado com pressoes da ecologia das organizayc5es, nem com o 

mercado de produtos, nem com o determinismo fundamentado na dimensao 

e na tecnologia, mas, sim, no modo como o meio envolvente contribuiu para 

construir ou sancionar simbolos, crenyas e normas no interior da 

organiza9ao. 

Contudo, embora a oposi9ao a visao funcionalista seja clara na 

maioria dos autores institucionalistas, estes mantem a impessoalidade da 

analise - nao ha reflexao sobre o actor - na medida em que nao 

esclarecem, nem a genese, nem os mecanismos de influencia dos 

constrangimentos derivados das rotinas culturais, normativas e mimeticas. 

As organiza96es nao se ajustam pacificamente ao seu meio envolvente, na 

medida em que nao sao urn organismo vivo, sendo antes a acyao dos 

actores que a orienta nesse sentido, pelo que, essa mesma acyao e todas 

as suas consequencias estao sempre presentes em qualquer estudo sobre a 

tomada de decisao. 

No ambito da decisao estrategica a complexidade dos meios 

envolventes foi-se alargando tambem em consonancia com a complexidade 

da sociedade p6s-industrial. 

2.2.3 -A decisao estrategica e a complexidade das organiza~aes no p6s-industrial 

Na decada de 90, do seculo XX, periodo de referencia do presente 

estudo, surgiu urn sentimento crescente e comum de que o mundo estava a 

mudar. A consciencializayao de se ver o mundo como urn todo mais 

integrado, comeyou entao a ganhar forma, bern como algumas limita96es 

tradicionais como fronteiras, espa9o e tempo que passam a ser 

questionadas. 0 conceito de globalizayao, ou seja, a interligayao 
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permanente de varies mercados e, talvez, de varias culturas num contexte 

de liberalizagao do comercio nao e, ainda, objecto de consenso (Pieterse, 

1995). A globalizagao para alem de implicar uma mudanga indispensavel 

na forma de pensar e de organizar o trabalho, nao alterara, por certo, o 

conceito de eficiencia nem a objectivagao de custos minimos. Neste 

sentido, pode nao significar uma ruptura total mas apenas vir a representar 

hibridamente o novo e o velho, ou o moderno e o p6s-modernismo nas 

organizagoes (Melin, 1992). 

As organizagoes passaram a confrontar-se com novas desafios a sua 

capacidade de competir, uma vez que passaram a ter urn espago de 

mercado mais livre e sem fronteiras e, simultaneamente, urn espago 

organizacional muito mais reduzido, atendendo a que este passou a estar 

mais concentrado nos suportes da informagao e menos nas instalagoes 

fisicas e no volume de pessoal. As organizagoes da nova economia 

comeyam a estar estruturadas por redes de inter-relayao entre unidades 

produtivas, que estao ligadas por contratos de sub-contratagao e que tern 

por isso uma geometria variavel, e urn sentido mais horizontal. Os novas 

direitos e obrigagoes dos membros da organizayao estao dependentes de 

novas indices de produtividade e, por isso, as responsabilidades desses 

mesmos membros passam a ser cross-functional, uma vez que a 

preocupagao passa a estar mais nas contribuigoes para a sustentabilidade 

da rede que consubstancia a empresa, e menos nas performances sectoriais 

ou funcionais. 

Neste sentido, tern sido possivel constatar uma evolugao das 

organizagoes com estruturas rigidas e verticais da economia industrial 

fordista, para organizagoes de redes empresariais flexiveis da nova 

economia, caracterizadas pelo conhecimento e pelo trabalho qualificado. 

A validade do modele flexivel parece ser sustentada com base no 

reconhecimento de que desta forma e possivel haver nas organizagoes 

processes de gestae e decisao mais participativos e geradores de sucesso a 

partir d~ inovagao e criatividade (Kovacks, 1989). 

A sociedade industrial nao valorizava o trabalho inteligente, mas 

agora e o trabalho rigido, disciplinado e regulado por direitos e obrigagoes o 

que deixa de ser valorizado nas novas organizagoes em rede porque se 
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passou a privilegiar outras caracterfsticas como a flexibilidade, a polival€mcia 

e a capacidade de adaptayao. A nova mais-valia passa a residir na 

utilizayao eficaz do conhecimento e da qualificayao, sendo gerada a partir da 

aplicayao da inteligencia e de formayao especffica, facto que conjugado com 

as novas exig€mcias antes citadas, exige que se alterem os conteudos da 

educayao universitaria e, logo, da procura e oferta de trabalho. 

Na verdade estamos perante uma profunda alterayao s6cio

organizacional e que nao se deixara de reflectir na tomada de decisao. 

Este novo quadro em que as organizayoes se movem, pode dar 

origem ou potenciar nas sociedades desenvolvidas urn novo tipo de 

desigualdadese inevitaveis processos de exclusao resultantes, tanto da 

existencia de uma forya de trabalho com formayao adequada, mas que nao 

esta actualizada (no sentido da adaptayao a realidade empresarial), como da 

existencia de urn excedente de mao-de-obra que, por impossibilidade ou 

recusa voluntaria, nao se reciclou no sentido globalizante38
. 

Nesta perspectiva global pouco optimista, e talvez por esse motivo, 

sera natural que tambem as crises econ6micas futuras nao se desenvolvam 

conforme os padroes tradicionais39 e possam revestir-se de novas 

caracteristicas e dimensoes imprevisfveis. A globalizayao tao desejada em 

sentido positivo, pode canter identica amplitude global em termos negativos 

38 Apesar dos multiples trabalhos te6ricos ja existentes a este nivel, retemos a descric;:Bo que consta em 
"Armadilha da Globalizac;:Bo" (Die Globalisieringsfalle- Martine Schumann, 1998) com base no forum 
realizado emS. Francisco em 1995, denominado "Tecnologia e trabalho na economia global": 
"... Sob a presidfmcia de Gorbachev, nao se ouve o mais pequeno murrnurio, neste are6pago de 
eminifmcias provenientes da lideram;a do mundo politico, das altas direcy{Jes da Wall Street e da 
investigaqao econ6mica universitaria a/em de consagrados "global players" inforrnaticos do mundo. 
Para os presentes, regiamente pagos, a ideia de que virao a existir legiaes de desempregados 
potenciais, e a/go de 6bvio: no futuro, para manter a actividade da economia mundial apenas 20% da 
populaqao mundial sera suficiente. Os restantes 80%, frostados, terao de ser contidos pelo Estado 
atraves de uma distracqao estupidificante e de uma alimentaqao preparada. Em resumo, uma fracqao e 
um conceito: um quinto de populaqao mundial trabalhadora e "tittytainment" para os restantes quatro 
quintos. 
" ... na nossa empresa recrotamos e despedimos porcomputadorquando queremos e sem necessidade 
de visto para estrangeiros, nomeadamente para os bons cerebros da India ... sem eles estavamos com 
problemas ... " 
0 proprio Iugar de trabalho, hoje, nao interessa, ainda sao dezenas dos mais inteligentes indianos que 
deslocamos para ca, mas no futuro serao seis ou oito que apoiados inforrnaticamente resolverao as 
nossas reservas de racionalidade de 16.000 empregados actuais. A questao do trabalho, para um 
conhecido mass media presente, vai residir em to have lunch or be lunched ... " 

39 Por urn lado, uma Crise global embora possa apresentar indicadores classicos - corte no 
investimento, queda dos lucros e das cota~es bolsistas e graves volumes de despedimentos - pode 
nao ter origem em conhecidos elementos como a pressao inflaccionista ou o deficit publico e por outro 
lado a soluc;:Bo pode tambem nao passar pelo classico recurso a descida das taxas de juro e dos 
impastos as familias. 
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: l 
e econ6micos, gerando crises com novas contornos mediaticamente 

1 

tambem globais40
. ·1 I 

0 sucesso que se tern obtido em certos dominies econ6micos, 

ultrapassa largamente os sucessos precarios registados no dominic politico. : l 
0 mundo tende para uma unidade de ac9ao global sob o ponto de vista 

econ6mico, enquanto politicamente permanece fragmentado. As tensoes : J 

entre estas duas evolu9oes tern repercussoes nao negligenciaveis na vida 

social, e pesem embora serem diferentes as condi9oes hist6ricas, lembre-se 

que no passado esta discrepancia originou urn crash econ6mico com 

consequencias conhecidas. Na realidade, nesta perspectiva menos 

optimista de globalizayao, privilegia-se em restabelecer o primado da politica 

livre sabre uma economia tambem livre. 

No que se refere as correntes optimistas parecem ser cada vez mais 

os que se predispoem a seguir os advogados da global village absoluta. 

Cre-se que o retorno a urn mercado neoclassico e alargado seja o unico 

mecanisme suficientemente forte para ultrapassar os problemas sociais 

(Hawken, 1993), e neste sentido, advoga-se que o novo paradigma contem a 

possibilidade de uma plena adaptayao por parte de todos os interessados. 

0 processo de globalizayao, segundo alguns, contem espa9o suficiente para 

se combater a miseria e as desigualdades no interior da propria 

globalizayao, contendo ate no seu interior uma capacidade para regular 

internacionalmente urn sector financeiro suspeito e sem rosto. As principais 

caracteristicas apontadas para urn ambiente global encontram-se resumidas 

no Quadro 2.2. 

As dificuldades nacionais para urn novo processo de decisao 

estrategica parecem ser evidentes no contexte citado. Este novo 

paradigma, como .representayao da realidade em especial em alguns sub

sectores de actividade econ6mica, parece ja nao estar em discussao, 

embora continue a dar origem a muitos estudos e debates (Ohmae, 1985), 

contudo, receia-se que, no futuro, possa ser muito forte e tenso o choque 

entre diferentes expectativas sociais. Reconhece-se, porem, que na 

40 Ao contrario dos conhecimentos econ6micos anteriores, uma nova crise pode atingir globalmente e 
em simultaneo, tanto os varios motores da economia mundial, como globalmente a prudencia e a 
descren.;:a dos investidores e consumidores. Esta situacao, porque global, podera observar-se sem a 
presen.;:a dos habituais polos geograficos mobilizadores do arranque e saida da recessao. 
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Principais caracteristicas da globaliza~ao 

Urn mercado monetario e de capitais global 

0 poder decrescente dos Estados-Na~o 

Novas tecnologias de informa~o 

Aparecimento de uma economia baseada em simbolos 

A desregulamenta~o dos mercados 

Colapso da economia centrada nas materias primas 

Comercio global 

A diversidade demogrflfica e a divisao mundial do trabalho 

As grandes preocupa!;OeS 
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actualidade persistira urn certo dualismo, ou seja, dois sistemas, na medida 

em que nao se observara, nem uma evoluc;ao geograficamente uniforme, 

nem uma aplicac;ao exaustiva dos principios da globalizayao, quer aos 

inumeros sectores produtivos, nomeadamente na energia, quer as 

sucessivas areas do saber. Neste contexto, o sujeito humano, perante esta 

dualidade de sistemas, tanto podera estar colocado num ou noutro padrao 

econ6mico, considerando-se depois a sua inserc;ao ou no grupo das elites 

ou no dos excluidos. 

0 aparecimento na decada de 90 da ideia de que se estava perante 

urn novo paradigma e, logo, a possibilidade de se estar a iniciar uma epoca 

de transic;ao, deu origem a todo urn contexto de incerteza, como sempre 

acontece nos periodos de transic;ao, que se foi consubstanciando na 

elaborayao de cenarios de evoluyao mundial cada vez mais sofisticados. 

Em conclusao, a evoluc;ao da realidade tern gerado urn contexto de 

instabilidade e de ausemcia de certezas sobre questoes que antes eram tidas 

como adquiridas, sendo esse sentimento de duvida ou vazio, que caracteriza 

o periodo de analise do estudo. Esta incerteza e, para n6s, mais urn factor 

contribuinte para a complexidade organizacional e, consequentemente, para 

o processo de tomada de decisao estrategica. 
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A complexidade proveniente do meio exterior estende-se agora para 

os elementos internes das organiza96es. 

2.2.4- A decisao estrategica e a complexidade da estrutura - as descentraliza!;6es e o poder 

A estrutura das organiza96es sera abordada no sentido de se 

relacionar a sua influencia para o aumento da complexidade do contorno da 

decisao, tendo presente o efeito da atitude de descentralizayao versus o 

controlo da decisao. 

A estrutura formal de uma empresa, sendo urn dos vectores 

componentes da gestao, representa-se pictoricamente pelo organograma. 

Constitui-se de urn conjunto de fun96es e rela9oes que determinam 

formalmente as missoes de cada unidade, os modos de colaborayao entre si 

eo grau de formalizayao. Tern, em geral, as seguintes componentes: 

• Especializa9ao: 

Refere-se a grande divisao do trabalho no sentido horizontal e vertical 

• Coordenayao: 

Refere-se aos mecanismos de ajustamento mutua, superv1sao e 

normalizayoes do trabalho, dos resultados e das qualifica96es. 

• Formalizayao: 

Refere-se ao grau de precisao pretendido na definiyao das principais 

fun9oes atraves do conceito de integra9ao. 

Por outro lado, temos tambem de considerar a estrutura informal da 

empresa que e constituida por uma rede espontanea de rela96es e interesses 

pessoais atravessando a empresa em todas as direc96es, nao sendo esta 

estrutura passive! de representa9ao pict6rica. 

A estrutura empresarial e fundamental na tomada de decisao: a gestae 

classica, sem a presen9a de uma estrutura, perde todo o seu fundamento 

te6rico e toda a sua utilidade tecnica instrumental. Na perspectiva politica de 

gestae, a estrutura apaga-se como factor deterrninante na interacyao social, 

mas assume uma nova importancia, na medida em que resulta do processo 

de negociayao entre os varies actores-decisores que sao os que estabelecem 

a aplicayao das regras organizacionais. A estrutura, nesta perspectiva, e 

entendida apenas como uma rede de interac9ao social e nao como factor 

r I 

:I 

: ) 
~ ] 

~ 1 

~ l 
[ I 
n j 

l 
n 
fJ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

n 
n 
n 
n 



u 
0 
0 
D 
0 
n 
0 
D 

0 
D 

0 
0 
n 
0 
0 
0 
n 
0 
D 

n 
n 

123 

determinante da mesma, uma vez que esta a ser constantemente re

equacionada em func;ao das permanentes negociac;oes que ocorrem no seio 

da empresa. 

A estrutura das organizac;oes esta relacionada com a dimensao da 

empresa, com a tecnologia utilizada e com a estrategia do respectivo 

desenho organizacional, bern como com a estrategia de neg6cio. Em 

relayao a dimensao e a tecnologia refira-se a contribuic;ao importante dos 

estudos empiricos de Aston para o esclarecimento do desenho 

organizacional. Muitos outros estudos efectuados no p6s-guerra, tomaram 

por base o pensamento de Weber (1947), em especial nas variaveis que 

favoreciam a burocratizac;ao das organizac;oes. Depois, Pugh e Hickson 

(1976) consideraram no seu estudo inicial, cerca de dezena e meia dessas 

variaveis possiveis, de entre as quais salientamos: especializac;ao do 

trabalho, normalizac;ao e formalizac;ao das regras internas, centralizac;ao da 

decisao e dimensao. Os autores anteriores apuraram varias e importantes 

correlac;oes entre as variaveis e concluiram que a dimensao da empresa e, 

em parte, a tecnologia constituiam as variaveis dominantes para a 

caracterizac;ao de uma estrutura41 nomeadamente do tipo burocratico. As 

empresas, atraves das fusees que lhes proporcionaram economias de escala, 

atingiram maiores dimensoes e, portanto, maior numero de empregados, 

tornando-se cada vez mais complexas burocraticamente e, nesse sentido, 

pouco ou nada se conseguiu alterar. Estas conclusoes seriam confirmadas 

em sucessivas versoes posteriores do estudo citado e por outros autores, 

embora nao tenha havido uma unanimidade consensual, sobretudo no ambito 

restrito da variavel tecnologia (Aldrich, 1972). No entanto foi evidenciada a 

importancia soberana da dimensao da empresa no desenho da respectiva 

estrutura. 

No estudo da relayao entre a estrategia e a estrutura temos tambem 

de assinalar as contribuic;oes de Chandler (1962), os estudos de Donaldson 

(1985) e a posic;ao de Gohsal e Bartlett (1989). 

41 A variavel tecnologia e bastante influente, mas apenas a nivel do nucleo tecnico e nao da empresa 
em geral. Neste ponto os autores sao menos generalistas que Woodward (1970). 
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No inicio do seculo passado, as organizac;oes que antes dos grandes 

desafios do mercado eram de pequena dimensao, rapidamente concluiram 

que, a medida que o neg6cio se desenvolvia tornava-se mais eficiente e 

lucrative incorporar os varios servic;os anteriormente adquiridos avulso no 

mercado, numa (mica estrutura administrativa. Ou seja, atraves da 

burocratizayao da estrutura constataram urn acrescimo de produtividade e 

uma diminuic;ao dos custos. Chandler (1962)42 estabeleceu assim uma 

relac;ao entre a estrategia e a estrutura mais ou menos burocratica de uma 

organizac;ao. Por outro lado, e embora com alguma coincidemcia, Donaldson 

(1985) concentra a sua atenyao em quatro questoes - diversidade de 

produtos, geografica e graus de inovac;ao e relac;ao entre produtos - a partir 

das quais ira identificar mais de uma dezena de desenhos estruturais. A 

seguir, estabeleceu urn criterio de aplicayao contingencial, a partir do qual se 

pode escolher a configurayao mais eficaz. Para este autor, a eficiemcia s6 

pode ser obtida atraves de escassas opc;oes configurativas, entre as quais 

emerge o desenho da estrutura divisionalizada, e nao a burocratica, como o 

mais aconselhavel. Finalmente, Ghosal e Bartlett (1989) vern sustentar, num 

sentido oposto e de mudanc;a, que o mal de muitas organizac;oes reside no 

facto de ser a estrutura que determina a estrategia, como se houvesse urn 

conjunto de poderes internos que auto-assegurasse a permanencia dessa 

mesma estrutura bloqueadora. No fundo, deparamos com o mesmo tipo de 

raciocinio tecno-estrutural observado em Galbraith (1983) e dos cinco 

poderes internos em Mintzberg (1995). 

Ap6s este breve percurso pela dimensao e estrategia das 

organizac;oes, parece-nos, agora, possivel enquadrar a composic;ao da 

estrutura com a tomada de decisao. A macro-estrutura formal e constituida 

pelos grupos a seguir indicados, cuja representac;ao e absolutamente peculiar 

em Mintzberg (1995), sobrepondo-se ao classico organograma do desenho 

organizacional: 

• Centros institucional, direccional e operacional. 

• Tecno-estrutura e logistica de apoio. 

42 0 estudo da estrutura das organiza¢es nos EUA inicia-se historicamente com o desenvolvimento 
das empresas de caminho de ferro e respectiva necessidade de uma estrutura adequada face a 
dispersao geografica, bern como aos consequentes novos mercados que esse transporte veio a 
proporcionar. 
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\ , ~ c;. ' ~::.~· ''\ . / . . .. ·. (~l 
Uma estrutura, com a visao acima descrita, traduz-se em fluxos i~~~ ·· . . .·1. / 

\ .. . (' . :". '/• 

autoridade e responsabilidade, fluxo das constela9oes de trabalho, fluxo dos< .. c· .. i • : ·· 

diferentes tipos de informayao e o fluxo de especializayao horizontal e 

vertical. Cada urn dos grupos citados, face as suas caracteristicas e 

relevancia na organizayao, ten~ urn poder relativo na determinayao do tipo de 

especializayao e descentralizayao estrutural. Sera sempre indispensavel 

saber quem diagnostica a identificayao de urn problema, quem concebe a 

soluyao e quem autoriza a decisao, constituindo esta ultima questao urn 

ponto alto de toda a problematica da decisao a que nos referiremos no final 

deste paragrafo na vertente do grau de descentralizayao. 

Tendo por referencia a diferenciayao ou especializayao dos multiplos 

postos de trabalho, cabe aqui destrinyar a diferenciayao horizontal e a 

vertical. Os postos de trabalho na diferenciayao horizontal podem ser 

abundantes, embora com pouco conteudo e, nesse sentido, obtem-se uma 

diferenciayao horizontal baixa; no outro extrema, podem ser pouco 

abundantes e, por exigirem fortes conhecimentos tecnicos, terem alto 

conteudo. Na diferencia9ao vertical, ligada a estratifica9ao hierarquica, o 

posto de trabalho pode ter uma serie de chefias e obtem-se uma 

diferenciayao vertical elevada, ou em alternativa, haver urn certo dominio 

aut6nomo do posto de trabalho - menos chefias - e obtem-se a diferenciayao 

vertical baixa. Para uma conclusiva dissecayao desta questao, saliente-se: 

• Uma diferenciayao horizontal alta e vertical baixa "enaltece o trabalhador", 

identifica os profissionais, conotados com a tecnoestrutura e boa parte da 

logistica. 

• Uma diferenciayao horizontal alta e vertical alta e especifica dos postos de 

trabalho do centro operacional. 

• Uma diferenciayao horizontal baixa e vertical baixa e peculiar dos 

gestores-dirigentes- centros institucional por defini9ao e direccional. 

• Uma diferenciayao horizontal baixa e vertical alta, menos frequente, 

refere-se as situa9oes hibridas, na fronteira das anteriores e com pouca 

conota9ao com chefias. 
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Neste sentido, as questoes que nos interessaram para poder 

desenvolver o conceito de processo de tomada de decisao foi destrincar 

previamente duas situa9oes menos claras: por urn lado, a existemcia de uma 

diferenca de criterios de avalia9ao, uma vez que a diferenciayao horizontal 

alta parece respeitar mais a imagem do trabalhador, ao contrario da 

diferenciayao vertical alta, que e menos aliciante para a imagem porque 

implica maior numero de chefias. Diferencia9oes altas tern diferentes 

significados entre si, bern como as diferencia9oes baixas. Por outro lado, e 

bastante curioso assinalar que sao as diferencia9oes horizontal e vertical, 

simultaneamente baixas, que caracterizam exactamente os mais altos cargos 

dos gestores e, portanto, das decisoes estrategicas. 

Foi tomando este contexto previo da diferenciayao que pensamos 

poder agora prosseguir analisando o fen6meno da descentralizayao ate 

chegar a decisao. 

Na perspectiva do poder e da autoridade racional aceita-se que uma 

estrutura e descentralizada quando a autoridade hierarquica esta dispersa 

por varios individuos ou grupos. 

A existencia de descentralizayao permite uma resposta mais rapida 

por parte da empresa e estimula a motivayao, embora nas grandes 

empresas, a existencia daquela se deva, sobretudo, a constata9ao da razao 

simples de que nao e possivel tomar todas as decisoes se a mesma estiver 

concentrada numa unica pessoa. Este constitui urn dos exemplos, pela 

evidencia dos factos, da limita9ao da racionalidade plena, embora nem 

sempre teoricamente evidenciada. Esta atitude de cedencia da autoridade43
, 

muito elogiada teoricamente, cruza-se na pratica, por urn lado, com o poder 

proprio dos grupos componentes da estrutura, que deriva tanto dos seus 

saberes como do desejo de terem influencia na empresa e, por outro lado, 

pelo controlo dos resultados que os top executives, por motivos de carreira e 

43 Neste movirnento, e possivel detectar urna forte diferen«;:a entre descentralizar e delegar, sendo estes 
dois conceitos rnuitas vezes confundidos na literatura. 
Descentralizar pode ultrapassar varios niveis hierarquicos, corresponde a urna atitude rnais formal, 
rnenos pessoal e visa o rnedio prazo. A delegayao estabelece-se de urn nivel hierarquico para outro, 
sera rnenos formal, rnais pessoal e tern urna durayao relativarnente curta. 
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de hierarquia, procuram nao deixar a cargo de terceiros. Com efeito, esta 

dupla preocupayao com a descentralizagao tern diferentes origens: 

• No plano da decisao empresarial, qualquer gestor tern de estar atento e 

controlar as diferengas entre o que autorizou eo que depois foi efectuado 

por terceiros, mesmo que o faga de forma descentralizada. 

• No plano pessoal e profissional, ha que assumir precaugoes sobre o 

dominio da informagao e dos saberes e nao a sua cedemcia te6rica, 

atraves da descentralizagao ou das constantes reorganizagoes das 

empresas. 

Finalmente, atendendo ao ambito do presente estudo, assinalamos, 

pelas profundas repercussoes para a tomada de decisao, a diferenga entre 

descentralizagao vertical e horizontal44
. Na descentralizagao vertical 

procede-se a cedencia de autoridade no sentido descendente, do centro 

institucional para o centro hierarquico, mas dentro da mesma cadeia de 

comando. Na descentralizagao horizontal, a cedencia de autoridade e mais 

complexa, porque se efectua num duplo sentido horizontal e vertical e fora da 

cadeia de comando instituido. 

Os casos extremos de ausencia total de descentralizagao horizontal e 

vertical (caso da concentragao plena) e de total descentralizagao vertical e 

horizontal, sao hoje, no mundo empresarial das sociedades an6nimas, casos 

poucos frequentes. No entanto, a ultima configuragao parece assumir 

relevancia em empresas de servigos de consultoria de gestao, de advocacia 

ou hospitais de pequena dimensao, uma vez que nestes casos o centro 

operacional e constituido por profissionais com autonomia e fortemente 

especializados. Temos ainda de referir que neste caso, a descentralizayao 

pode ser mais permeavel as pressoes de associagoes externas que regulam 

o exercicio de certas profissoes, como sao os casos das Ordens dos 

engenheiros e medicos, para alem de outras, contribuindo adicionalmente 

para a complexidade da decisao. 

44 0 conceito de descentraliza~o na empresa, convem nao ser conotado, exclusivamente, com a ideia 
linear de dispersao fisica ou espacial. 
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Os casas intermedios de descentralizac;ao, simultaneamente vertical e 

horizontal, sao, hoje, praticamente comuns em todas as empresas embora 

com diferentes graus de extensao e de limitac;oes. Nestes casas 

intermedios, os fluxos citados estao todos relacionados entre si sendo visivel 

a complexidade que se instala como podemos ver na figura 2.6, atraves da 

teia de relac;oes que se estabelecem entre a estrutura da empresa, os varios 

fluxos e a tomada de decisao. 

Fonte: Mintzerg (1995:86). 

Figura 2.6 A complexidade da estrutura da organizayao. 

Descentraliza~ao da decisao 

Para terminarmos a referencia a complexidade da estrutura e a 
contribuiyao desta para as complexidades do contorno da decisao, 

gostariamos, agora, de efectuar a ligayao entre o grau de descentralizayao, o 

poder e a tomada da decisao estrategica, problematica muito pertinente no 

ambito do processo da tomada de decisao. 

A descentralizac;ao vertical limitada, observada praticamente em todas 

as empresas, e relativamente dominavel, mas a descentralizayao horizontal 

apresenta maior complexidade atendendo a dificuldade que reveste o seu 

reconhecimento, devido a existencia de procedimentos informais. 

A descentralizac;ao ao nivel da decisao estrategica quase nunca e 

total, na medida em que, no minima, assentara sempre na assinatura formal 
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da decisao, ao abrigo das obriga9oes estatutarias, a qual e da 

responsabilidade do decisor superior da organizayao. 0 grau de 

descentraliza9ao a conceder, independentemente do tipo de estrutura, 

devera ter sempre em considerayao a natureza do grupo a que se destina e o 

perfil psicol6gico do decisor, o que implica sempre uma cedencia de poder 

em maior ou menor grau. As componentes estruturais denominadas 

logistica, tecno-estrutura e centro operacional profissionalizado, que 

possuiam algum poder consubstanciado no dominio da informayao 

necessaria para a decisao, bern como dos respectivos saberes pr6prios, 

podem ver esse poder incrementar-se atraves da autoridade formal que foi 

descentralizada. No entanto, nas grandes empresas, a descentralizayao 

pode existir de facto, embora sem estar formalizada e, neste caso, atendendo 

a que a assinatura final e sempre efectuada a urn nivel maximo, a imagem do 

gestor-decisor superior mantem-se intacta apesar do seu distanciamento de 

todo o processo. 

" ... a va gloria de mandar ... aprofundarmos de que maneira os actores 

em posigao de chefia se representam, como representam a fungao que 

exercem e qual o entendimento que produzem sobre os instrumentos 

operat6rios ... " (Carapinheiro e Amancio 1993: 25). 

Assim, o exercicio da escolha final de importantes decisoes 

estrategicas, acto ultimo na teoria da decisao, corresponde muitas vezes 

depois de analisado em pormenor a urn mero gesto formal. Com efeito, por 

urn lado, pode ter havido nas fases previas urn controlo selective de 

informayao e criterios discutiveis de tratamento da mesma, os quais afectarao 

o tipo de decisao, mas que sao desconhecidos pelo decisor. Por outro lado, 

este ignora o que se concretizara depois da decisao e que pode ser algo 

diferente do que formalmente decidiu. Apenas atraves da observayao de 

todas as fases do processo de decisao, e nao apenas da fase final, se pode 

aprofundar e concluir se, na realidade, houve ou nao uma verdadeira 

descentralizayao. E por esta razao que pensamos que a analise de todo o 

processo de decisao, conforme ja descrito, e nao apenas a fase final do 

mesmo, deve ser considerada. 
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Em conclusao: o decisor superior ao descentralizar, reservando-se 

apenas para questoes que possam surgir na fase final da decisao, cede 

poder para os tecnicos que prepararam a informac;ao e para os assessores 

que o aconselharam, continuando, ainda, a ceder poder aos posteriores 

executivos que implementarao a "sua" decisao. Porem, no caso da 

descentralizac;ao ter sido informal, o que nao e raro, todo este processo perde 

a visibilidade citada e poden~ parecer que nao houve qualquer 

descentralizac;ao. Em alternativa, o gestor-decisor alem de ter 

descentralizado formal ou informalmente, pode sempre acompanhar o 

estudo, conhecer os pontos cruciais em cada fase do processo- e por essa 

razao este tern de ser conhecido - e nesse caso, apesar de ter 

descentralizado, tern o conhecimento e controlo do processo e por isso, alem 

de nao ceder poder, possuira na realidade a propriedade da decisao. 

Esta perspectiva te6rica, sobre a complexidade da estrutura e da 

decisao, que observamos profundamente na empresa estudo de caso, teve 

por objectivo traduzir e fundamentar a nossa questao de partida: a 

necessidade de se "saber ler'' a construc;ao das varias fases de urn processo 

de decisao, primeiro, em relagao as variaveis da "intermitencia" e "extensao 

total" as quais determinam a natureza do processo e, depois, face as 

variaveis "complexidade" e "poderes" que explicam o tipo de decisao 

estrategica. 

2.2.5 - A decisao estrategica e a complexidade da infonnac;ao perante os interesses dos 

agentes 

A informac;ao constitui urn subconjunto de dados que pode adicionar 

conhecimento util para a tomada de decisao. 

A circulac;ao da informac;ao efectua-se atraves da comunicac;ao que 

mais nao e do que urn processo intencional de ligagao entre pessoas, ou 

seja, entre urn emissor e urn receptor, utilizando urn canal adequado, oral, 

escrito ou electr6nico. A comunicagao no mundo actual surge, na 6ptica da 

oferta comercial, como tecnologia de informac;ao e, na 6ptica da procura 

empresarial, a que nos interessa no presente estudo, como sistemas de 

informac;ao. 
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Nos ultimos vinte anos, registou-se uma notavel evolu9ao nas 

J tecnologias e, tambem, no conceito de informayao (Figura 2.7), sendo este 

defendido por alguns como sendo: 
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"... o estudo de mensagens, de significados e da actividade simb6/ica 

das organizagoes (Putnam e Cheney, 1985: 131). 

A preocupayao inicial ha dezenas de anos e na 6ptica funcionalista 

consistia em garantir urn sistema de comunicayao eficiente na empresa, 

orientado para a produtividade e o controlo, sendo relacionada com a 

orientayao dos serviyos e respectivas regras de procedimento. As 

mensagens assim contextualizadas, pensamos, que continuarao sempre a 

existir (Schall, 1983). A informayao, neste contexto, era instrumental tendo 

mais tarde evoluido as preocupayoes com a informayao passando-se 

tambem a considerar a envolvente de comunicayao que se estabelece entre 

as hierarquias. 0 mesmo aconteceu em relayao ao estudo da informayao 

no interior dos grupos, e a partir deste momento a informayao passa a ser 

relacionada com temas como a ambiguidade estrategica, a linguagem 

simb61ica ligada a cultura da empresa, ao discurso corporativo dos C.E.O. e, 

ainda, ao dominio ideol6gico da informayao (Mumby, 1988). 

MODELO DAS QUATRO ERAS DOS SISTEMAS DE IN FORMACAO 

1960 1970 1980 1990 

I I I I .. .. 
Processamento de Dados 

~ Sistemas de Informa~o de Gestao • 

. ~ Sistemas de Informacao Estratelticos • 
Desenvol'I!Jlllento de A 

SIITI Oportunidades do Sistemas de Informacao de 
Neg6cio Relacionamento .. ... 

Redesenho de Processos de Neg6cio da Organiza~o 

Fonte: Adaptado de lberconsult (col6quio na Petrogal). 

Figura 2. 7 Tipo de sistemas de informa~;ao. 
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Em concreto, queremos salientar, nos ultimos dez anos, o papel da 

informayao no relacionamento, com urn sentido informal e externo e 

orientada, ate, para os varios stakeholders, em pleno contraste com os 

anteriores tipos de informa9ao mais formais e com enfoque sobretudo 

interno (Figura 2.8). Estas formas de informac;ao inserem-se nos executive 

information systems, estao focalizadas no relacionamento pessoal e na 

mudanya do neg6cio, estando, por conseguinte, perspectivada para a 

decisao estrategica. E de novo nos deparamos com o contraste face a 
informa9ao mais tradicional, focalizada na eficiencia e na eficacia, inserida 

nos tradicionais sistemas de processamento e informayao de dados, 

dirigidos no sentido de manter o neg6cio e perspectivada para as decisoes 

operativas. 0 novo tipo de informa9ao relacional Jevanta questoes como: 

• 0 dominio da informayao com vista a decisao passa pelo exercicio do 

poder dos agentes intemos e externos e, portanto, pela vontade pessoal 

e estrategica da mensagem conter perceptivelmente - conforme a 

evoluyao da negociayao ou do conflito- toda a informayao util ou, em 

,alternativa, estar deliberadamente afectada por ruidos perturbadores. 

• 0 grau de dominio e de disponibilidade integral da informayao constitui 

urn dos referenciais fortes da problematica sobre a racionalidade plena e 

a satisfat6ria bern como do poder pessoal. 

Na realidade, informa9ao, racionalidades e poderes constituem urn 

triangulo fundamental na tomada de decisao estrategica com importantes 

consequencias nas variaveis dos diferentes tipos de modelos identificativos 

e explicativos do processo de decisao. 

0 grau de ruido45
, entendido como se estando na presenc;a de dados 

ambiguos e indutores de erros, pode ser, nas empresas, tanto o resultado de 

uma simples anomalia, como pode tambem significar uma forma de 

resistencia de terceiros e, logo, urn factor importante a considerar no grau de 

complexidade. No primeiro caso, e em termos materiais, consideram-se as 

perspectivas optimistas, para nao dizermos ut6picas, de que as novas 

45 
Os outros elementos da informac;:ao sao: o grau de precepc;:Bo dos agentes emissores e receptores, 

a mensagem em linguagem codificada, o tipo de canal e a retroacc;:ao. 
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tecnologias da informa9ao resolverao todas as questoes an6malas de 

origem humana e que enquadrarao rigidamente os utilizadores (DeSanctis e 

Galluoe, 1987). Porem, como o nosso conhecimento nao e independente 

de n6s pr6prios, entao como emissores e receptores, incorporamos na 

mensagem sempre alga relacionado com o que consideramos ser born ou 

desejavel, independentemente da respectiva veracidade. Ultrapassamos, 

neste ponto de vista, posi9oes ainda mais pessimistas (Hirschheim, 1985). 

EST ADIOS DOS SISTEMAS DE INFORMA<;Jl.O 

Estidio 5 
•Niveis de SIDck 

•0rganiza9)es: que 
partilham informa~ 

Aceitar a forma do Neg6cio 

Fonte: Adaptado de lberconsult (col6quio na Petrogal). 

Figura 2.8 Estadios dos sistemas de informa<;ao. 

Mudar a forma do NegOcio 

Nesta ordem de ideias considera-se que o que esta neste caso em 

causa - em termos de complexidade - nao e o sistema de comunica98o, 

mesmo sofisticadamente electr6nico, mas o comportamento organizacional e 

etico do emissor e do receptor perante o conteudo da informa9ao. No 

presente estudo interessa-nos evidenciar, no ambito da complexidade da 

informa9ao para a tomada de decisao, as rela9oes comportamentais entre 

determinados receptores e certos emissores e o consequente dominic (ou 

nao) da informa9ao. A informa9ao e urn produto ideol6gico da cultura que 

vigora na empresa, podendo constituir urn recurso com finalidades opostas: 

privilegiar a permanente actualiza98o do pessoal e servir de antena aberta 
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sobre o meio envolvente da empresa, ou constituir, em sentido oposto, urn 

prisma deformante dos factos reais e ate ter uma fungao antag6nica de : I 
censura. Pode ser urn factor de dissuasao ou de apoio a projectos 

empresariais propostos pelos directores, como pode tambem ser urn 

elemento critico, para rejeigao de ambigoes pessoais e de compromissos 

profissionais e sociais dos mesmos. Desde que entendida como produto 

ideol6gico, temos de considerar o tipo da mensagem emitida pelas 

hierarquias superiores e respectiva linguagem em fungao dos diferentes 

destinatarios - areas funcionais, ou uma coligagao de interesses sociais 

comuns ligada a empresa ou ainda os trabalhadores em si pr6prios46
. 

Constata-se assim, quer em reunioes quer por escrito ou em correio 

electr6nico, a importancia do papel psicossocial no desenvolvimento do 

trabalho informativo na empresa. Ao escolher-se a oportunidade temporal 

da emissao da informayao, o canal mais aconselhavel e o tipo de linguagem 

a utilizar, a informayao perde toda a sua neutralidade inicial e pode ser 

interpretada e aproveitada conforme os diferentes interesses de varios 

acto res. 

Este tipo de informayao relacional contribui para a complexidade 

comportamental do decisor e respectiva tomada de decisao, tanto mais que 

determinados individuos e grupos tern mais acesso que outros a informagao 

bern como ao criterio de interpreta9ao que mais interessa a empresa. Por 

outro lado, tambem se deve salientar que parte da informayao para a 

tomada de decisao tern uma natureza eminentemente tecnica- constitui urn 

subconjunto da informayao geral da empresa - e, consequentemente, pela 

sua natureza, e menos permeavel, em principia, as nuances politicas. 

Contudo, ao nivel da sua obten9ao e interpretayao a componente politica 

esta sempre presente: 

46 Conforme os destinatarios e os objectives a atingir, deve-se seleccionar o tipo de mensagens 
adequado e a respectiva linguagem: 
• Nas areas funcionais, como receptoras, podem-se considerar as mensagens "ideol6gicas e de 

afirmayao" e as mensagens meramente funcionais de "servi~". 0 apoio das coligayaes extemas 
obtem-se atraves de mensagens tipo "miticas ou totemicas" e mensagens "participativas". 

• Em relayao aos trabalhadores em si pr6prios, ha a considerar as mensagens do tipo "vocayao", 
em que se apela ou incita a colaborayao esfor~da num sentido produtivo e comportamental, e 
ainda, as mensagens do tipo de "dramatizayao e implicayao", destinadas a recordar a existencia 
de penaliza~oes graves. 
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" ... dans tout systeme de rapports humains, /'information n'est pas 

neutre. L'information, c'est du pouvoir, et parfois, pour un bref 

moment, !'instrument essentiel du pouvoir ... " (Crozier, 1970: 67). 

Como conclusao: os diferentes tipos de mensagens que circulam na 

empresa nao sao neutros funcionalmente e constituem, alem da expressao 

natural e legitima da ideologia prevalecente, uma das vias muitas vezes 

pouco perceptiveis para as organizacoes obterem a participacao dos 

trabalhadores e dos directores, mesmo quando os pr6prios interesses destes 

estao em jogo. Ou seja, o que esta em causa e o complexo comportamento 

hierarquico e informal entre emissores e receptores. Na nossa exposicao 

deixamos explicita a relacao reciproca entre a empresa e o seu sistema de 

informacao, na medida em que se reproduzem e influenciam decisivamente, 

contribuindo para urn elevado grau de complexidade a enfrentar pelos 

gestores e com repercussoes na sua tomada de decisao. 

No ponto seguinte, salientaremos outros elementos relatives a 
complexidade do contorno decisional, mas agora na vertente psicol6gica. 

2.2.7- A decisao estrategica e a complexidade psicologica do decisor desde a personalidade, o 

auto-controlo e a emo~ao ate aos graus de percep~o, de risco e de enviesamento 

0 processo de tomada de decisao estrategica torna-se tambem 

bastante complexo em resultado da natureza humana de cada decisor, pelo 

que, neste sentido, considera-se indispensavel a abordagem de alguns 

factores psicol6gicos. 

Os gestores, mesmo a nivel de top executives com poderes de tomada 

de decisao final nas grandes organizacoes, nao deixam, por essa razao, de 

ser homens e mulheres, com comportamentos nem sempre pacificos, perante 

a racionalidade plena e com atitudes intrigantes na perspectiva politica da 

decisao. 0 gestor-decisor dotado de urn determinado perfil de lideranya 

assume directamente, perante terceiros, a tomada de decisao, mas na pratica 

existe uma passagem intermedia e nao visivel, entre a lideranca e a decisao 

formal, conforme representado no losango da Figura 2.9, cuja traduyao na 

pratica empresarial e muito frequente. Podemos dizer que existe uma area 

relativa aos factores psicol6gicos de cada urn de per si que, nao se 
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: I 
sobrepondo, afectam a tomada de decisao racional de urn homem enquanto 

decisor numa organizac;ao. 'I 
' [ 

LIDERANCA 

: l 

[ I 
DECISAO I I 

Figura 2.9 Percurso psicol6gico intermedio entre a lideranc;a e a decisao. lJ 

Na verdade, urn decisor pode ate rodear-se de varios apoios racionais 0 
e de varias medidas cautelares, mas ao tomar a decisao final que e da sua 

competencia, podera, esta, depois de analisada, revelar-se como n 
absolutamente nao irracional a terceiros, porque estes nao puderam 

considerar os factores psicol6gicos ocultos que afectaram a tomada da 0 
decisao. 

Na perspectiva da tomada de decisao nas organizac;oes temos de D 
considerar, nao como urn fim em si mesmo, mas porque o decisor e 
humano47

, que ha factores psicol6gicos que influem na mesma, como sejam: 

a capacidade de percepyao e intuic;ao, a personalidade, a emoyao e a 

propensao para o risco. 

A personalidade 

0 conceito esta genericamente relacionado com as diferenc;as 

marcantes entre individuos e, mais particularmente, com as caracteristicas 

pessoais exigidas para o exercicio de determinados cargos de gestae e 

decisao. 

47 Observa-se, com frequencia, que o estudo do processo de decisao na perspective psicol6gica, para 
analisar o comportamento individual, nao tern naturalmente qualquer rela~o directa com o estudo 
organizacional. 
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A personalidade consiste nos tra9os, inter-rela9oes, padroes fisicos e 

mentais especificos de urn individuo que determinam o seu ajustamento, tal 

como ele e, com os outros e com o seu exterior. Assim, esta relacionada 

com as caracteristicas pessoais de cada urn que se revelem estaveis em 

diferentes situayoes e ao Iongo do tempo, caracteristicas que, ao 

determinarem padroes de comportamento distintos, conduzem a 
diferenciayao entre OS individuos. A personalidade sera, portanto, tudo 0 

que estabelece ordem e consistencia nos comportamentos do decisor e, 

embora varios autores sustentem que nao ha uma defini9ao geral de 

personalidade, atendendo a que essa defini9ao estara sempre dependente 

do sujeito encarregue de a elaborar, aceitamos, contudo, no presente estudo 

a defini9ao de Hall e Lindsey (1970: 9): 

"... personality consists concretely of a set of scores or descriptive 

terms which are used to describe the individual being studied according 

to the variables or dimensions which occupy a central position within 

the particular theory utilized. " 

As caracteristicas pessoais dos gestores-decisores reflectem-se, como 

e natural, na sua maneira de estar na empresa, sendo por conseguinte 

variavel nao s6 de gestor para gestor, como de uma profissao para outra. 

Nesta perspectiva psicol6gica, a que se faz alusao pelas consequencias na 

vida profissional dos gestores, parece-nos tambem importante reter a 

contribui9ao de Mount e Barrick (1991: 1 ), em particular o estudo denominado 

- big five dimensions for the personality: 

"... Concepts within these dimensions appear repeatedly in research 

and theory: 

• Extroversion: sociable, gregarious, ambitious. 

• Emotional Stability: anxiety, depression, wony, insecurity. 

• Agreableness: friendly, cooperative, conforming, tolerant, trusting, 

good natured. 

• Consciousness: dependable, responsible, achieving, persevering. 

• Openness to Experience: imaginative, curious, cultured, broad 

minded " 



138 

Os autores estudaram o sucesso nos postos de trabalho e no treino 

pessoal de varias profissoes, desde homens de marketing, gestores, policias 

e trabalhadores, tendo concluido que a abertura a experiencia e mais 

adequada a prediyao do sucesso atraves do treino, enquanto que a 

extroversao estava mais adequada ao sucesso dos gestores empresariais. 

Aprofundaram ainda mais o seu estudo, considerando que na idade da 

maturidade OS gestores medias, diferentes dos trabalhadores indiferenciados, 

apresentavam ideias com perspectivas de Iongo prazo, maiores ambi96es e 

certezas, as quais nao eram compativeis com a natureza limitada das suas 

funyoes. 

Neste ambito e num estudo que incidiu sobre mais de cento e 

cinquenta gestores-superiores, Argyris (1957) constatou que os mesmos, na 

fase de maturidade, raramente sao abertos nas suas relayoes pessoais ou 

ajudam terceiros a se-lo, nao sendo tambem aderentes a expressar 

sentimentos ou percep9oes pessoais. A expressao aberta desses 

sentimentos nas organizayoes constitui uma atitude desadequada embora a 

nao explicitayao desses feelings, tentando manter uma aura de firmeza, 

criara mais tarde mecanismos pessoais defensives e vira a ser uma fonte de 

conflitos e de reacyoes mais ou menos graves com terceiros. 

Concluindo, a personalidade de cada gestor-decisor ao poder 

influenciar urn sistema de valores e educa96es tecnicas semelhantes afecta 

claramente a sua forma pessoal de abordar e decidir a solu9ao dos 

problemas. No entanto, pode-se reter que: 

• Nao se conhece nenhuma conclusao que leve a fazer acreditar que urn 

individuo e igualmente eficiente em todas as fases de urn processo de 

decisao. 

• A relayao entre personalidade do decisor e processo de decisao pode 

variar conforme o tipo do grupo de inseryao, sexo e estatuto social. 

• A personalidade do mesmo decisor pode-se reflectir de formas diferentes 

conforme as fases do processo de decisao. 
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0 auto-controlo 

Na continuidade do esfor9o de rela9ao entre a personalidade e a 

tomada de decisao temos tambem de reter o auto-controlo revelado pelo 

decisor. 

No controlo - locus control- considera-se que existem individuos que 

acreditam que uma serie de factos que ocorrem na sua vida decorrem dos 

seus pr6prios esfor9os, pelo que se integram num internal personality type, 

enquanto outros individuos, por acreditarem que certos factos, como a sorte, 

ocorrem devido a factores que os ultrapassam, podem-se enquadrar num 

external personality type. 

Os gestores do primeiro tipo tendem a desenvolver estrategias mais 

inovadoras, atitudes pr6-activas com urn maior nivel de risco, o que significa 

que as suas empresas terao tendencia a nao seguir os concorrentes e, 

segundo Miller et al. (1982), tendem a planear para horizontes mais longos. 

Ha, por conseguinte, gestores que nao receiam operar na incerteza e na 

ambiguidade, o que tern sido associado a uma maior eficacia na 

implementa9ao de estrategias por serem menos permeaveis ao fen6meno da 

moda. Em sentido contrario, gestores com uma fraca apetencia para a 

ambiguidade - logo, que aceitam mais facilmente padroes em voga - tern 

sido relacionados com atitudes optimizadoras e de curto prazo, ou seja, com 

decisoes programadas (Gupta e Govindarajan, 1984). 

Os atributos cognitivos e a capacidade de controlo do decisor, tanto 

interferem com os riscos assumidos como com os tipos de escolhas 

efectuadas (Henderson e Nutt, 1980). 0 auto-controlo dos decisores na 

tomada de decisao nas organiza96es pode variar segundo as mais diferentes 

situa96es, nomeadamente face ao volume de informa9ao. Neste ambito 

temos de considerar desde o tipo decisive que e propenso a urn minimo de 

informa~o e considera poucas op96es, como o tipo flexivel, tambem com a 

mesma caracteristica de parcim6nia quanto a informa~o, embora mais 

aberto a considerar varias op96es. Em oposi~o e perante maiores 

disponibilidades de informa9ao, pode-se considerar tanto o tipo integrative 

que e avido de informa9aO, mas toma em considera9aO multiplas OP96es, 

como o tipo hierarquico, que perante a abundancia de informa~o considera 

poucas op96es. Por outro lado, nem todos os decisores mantem o mesmo 

I 
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tipo de controlo pessoal, quer estejam perante a necessidade de reconverter 

todo urn processo de decisao, quer perante decisoes sem risco ou de crise 

aguda. 

Em sintese, a personalidade e o auto-controlo podem atraic;oar o 

homem como gestor, na medida em que este deve ter uma personalidade 

adaptada ao cargo que exerce, querendo que ela seja reconhecida pela 

sociedade em que se insere. A titulo de exemplo e neste contexto, recorde

se o caso ocorrido em finais da decada com o presidente do Banco Central 

Europeu, que pela gravidade das suas declarac;oes ao jornal The Times, deu 

origem a uma das maiores descidas hist6ricas do euro. 0 que se criticou 

entao, nao foi tanto a natureza das suas declarac;oes tecnicas, mas sim a 

falta de "personalidade adequada" e a ausencia de "auto-controlo" como se 

pode observar no excerto seguinte: 

"... I cannot conceive that one would discuss such things in the 

newspapers, says Carlo Monticelli of Deutsche Bank Global Markets 

Research in London. The blunder has been so big that it is difficult to 

find an explanation" ... " ... and acts with superficiality and improvisations. 

As far as superficiality is concerned, I am thinking of yesterday's 

declarations by Mr. Duisenberg'' (Financial Times, 18/1 0/2000). 

0 que esteve em causa, alem das falhas do sistema, foi o tipo de 

lideranc;a pessoal e a respectiva ausencia de auto-controlo que, inesperada e 

pontualmente foi demonstrada por urn alto dirigente perante a grave crise 

moneta ria. 

Percep!;ao e intui!;ao 

A percepyao e urn processo cognitivo que origina uma interpretayao 

pessoal do mundo a qual pode ser totalmente distinta da realidade. Os 

individuos sao constantemente objecto de multiplos estimulos, internos e 

externos, reagindo de forma diferente, na compilac;ao de todos esses 

estimulos. A percepc;ao que o pessoal executive tern sabre o pessoal 

tecnico, e bern diferente da percepc;ao que esse pessoal desenvolve sobre as 

qualidades dos executives. A percepyao e urn processo atraves do qual o 

actor interioriza, selecciona e interpreta determinados dados exteriores. 
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" ... the key to understanding perception is to recognize that it is a 

unique interpretation of the situation, not an exact reccording of it ... the 

picture of the world may be quite different from reality "(Luthans, 1992: 

55). 

Esta atitude e susceptive! de gerar uma opiniao negativa ou positiva de 

urn observador sobre o sujeito observado (Utterer, 1965). A atribuic;:ao 

valorativa que a priori se faz da percepc;:ao, determina que o observado possa 

ser pre-avaliado positiva ou negativamente. Nesta perspectiva e na vida real 

ha a considerar, em termos de percepc;:ao, os tres elementos seguintes: 

• 0 observador - o estado de espirito que tern para consigo e para como 

mundo, afecta a forma como ve os outros. 

• 0 observado- os respectivos trac;:os internos e externos (efeito halo), e a 

imagem social (stereotype), que se reconhece ao observado, constituem 

factores determinantes para a qualidade da observac;:ao. 

• Uma situac;:ao concreta em que se insere o observado e o observador. 

Finalmente, deve reter-se urn ultimo elemento relativo nao a forma 

como entendemos os outros, mas, sim, a forma organizada como nos 

apresentamos perante os outros - impression management - de forma a 

gerirmos convenientemente a imagem que os outros avaliadores farao de nos 

pr6prios. Sera a resposta, vista do lado do observado, perante o observador 

para lhe poder alterar os parametros de apreciac;:ao. 

A percepgao e importante para a tomada de decisao, na medida em 

que aquela e muitas vezes afectada por preferencias pessoais, concepg6es 

feitas a priori e pre-julgamentos, que alteram toda a 16gica racional inicial do 

decisor. 

Em suma: o grau de percepc;:8o e a oportunidade do momento em que 

o decisor percepciona a existencia de urn problema estrategico sao factores 

fundamentais para urn eventual exito da decisao. 

A importancia da intuic;:ao foi reconhecida em 1938 por Barnard. 

Aceitamos que a intuic;:ao e urn conjunto de regras pr6prias nao codificadas e 

interiorizadas por urn decisor que lhe permitem reagir rapidamente e sem 



142 

grande raciocinio a uma situa9ao. De forma metaforica podemos dizer que a 

intui98o pode ser sinonimo de a analise conge/ada no habito (Simon, 1987b: 

63). De acordo com Von Winterfeld e Edwards (1986: 550) a intuigao e 
exactamente aquilo que nao e a analise, e esta conotado com a experiemcia, 

o treino e a educa98o. Urn decisor na realidade empresarial quotidiana, nao 

faz apenas uma analise racional ou urn apelo exclusive a sua intui9ao para a 

resolu9ao de urn dado problema, mas actua segundo urn determinado mix de 

ambas, sendo a intui9ao, neste contexto, variavel de gestor para gestor. A 

maioria dos executives experientes, (/d., Ibid.) nao deixam de apreciar a 

plausibilidade de uma solu98o, mesmo depois desta ter sido exaustivamente 

trabalhada, atraves de urn sentimento proprio (feeling) e que contribuira para 

o veredicto final. Assim, a racionalidade e a intui98o podem ser 

complementares (Simon, 1987b) e nao opostas no processo de tomada de 

decisao como tradicionalmente se afirma. 

Aemo~ao 

Como caracteristica individual dos seres humanos a emo9ao pode 

interferir com o processo cognitive da tomada de decisao. 

A emo98o e a exterioriza9ao de mudan9as de estados psicologicos, 

como a alegria, entusiasmo, medo, tristeza e vergonha, adquirindo significado 

num contexto social especifico. A emo9ao requer, por conseguinte, ser 

considerada num dado contexto ideologico. Nos padroes culturais 

ocidentais, a ordem organizacional e o trabalho do gestor, pese embora toda 

a forte influencia da corrente humanista, sao situa9oes do foro racional e nao 

emocional, o que significa que as organiza9oes sao locais onde os 

sentimentos devem ser, no minimo, geridos mas nunca demonstrados. Na 

actualidade advoga-se que a emo98o verdadeira deve ser controlada o mais 

possivel sendo aceite apenas em determinadas circunstancias como em 

certos negocios, onde se pode indiciar uma emo9ao profissionalizada. E 
certo que existem postos de trabalho que exigem uma componente exterior 

emocional propria, nomeadamente em muitas actividades terciarias. Noutros 

postos, considerados menos importantes, a "macdonalizagao" da industria, 

impoe o sorriso permanente, o have a nice day. Ao nivel superior assume-se 

que urn dos elementos que mais seria necessaria conhecer nos jogos de 
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actores nas organizagoes seria descortinar as verdadeiras emogoes do outro 

actor, apesar da imagem que ele esta dissimuladamente a demonstrar. 

A imagem feliz traduzida por urn certo elitismo educado por parte dos 

directores, ou de urn novo taylorismo facial e de atitudes para os 

trabalhadores indiferenciados durante o horario de trabalho, impede urn 

posicionamento mais sincero do posto de trabalho, e pode constituir uma 

forte carga emocional, adicional e negativa (Baron, 1994). A urn nivel 

superior, os actores racionais do top management podem fracassar num 

sentido racional, nao na altura da solugao a escolher, mas num momento 

anterior em que nao se aperceberam emocionalmente da natureza da 

questao a resolver, do que efectivamente, estava em causa no problema. 

A emoyao pode nem sempre dar origem a uma contribuiyao negativa 

para a tomada de decisao, em especial da decisao programada a assumir 

pelos niveis mais baixos da hierarquia na medida em que urn estado de 

espirito euf6rico pode, tambem, conduzir, em certos casos, a uma percepyao 

mais optimista de urn dado problema (Etzioni, 1988). 0 posicionamento 

emocional equilibrado do gestor-decisor, tanto na operacionalizagao da 

actividade diaria, como na arbitragem pontual entre subordinados, constitui 

urn elemento positivo nas grandes organizagoes (Hochschild, 1983). 

Acrescente-se que a reacyao emocional colectiva numa empresa pode 

ter uma interpretagao particular interessante, sobretudo em epocas de crise 

ou de mudanya pronunciada. Nas empresas onde existe urn leader com 

uma personalidade extremamente forte e com estados emocionais 

pronunciados, estes podem transmitir-se a organizagao, e ao serem 

absorvidos por esta, podem originar nos subordinados determinadas imagens 

colectivas. Em torno desta transmissao por parte do gestor, pode-se criar 

tanto uma cultura positiva - no caso de reflectir a necessidade de mudangas 

id6neas - mas tambem podem ocorrer distorgoes na identidade emocional de 

toda a organizayao. Na realidade, varias necessidades inconscientes dos 

individuos podem vir a ser agravadas pela atitude do gestor. 

Psicologicamente pode surgir uma nova cultura, paralela ou 

substitutiva da anterior, que caracterizara a organizayao como neur6tica na 

tipologia de Kets de Vries e Miller (1984). 
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A propensao para o risco 

A propensao individual de urn gestor-decisor para o risco nao pode ser 

dissociada do processo de tomada de decisao. Num mesmo processo, urn 

decisor pessimista preocupar-se-a, sobretudo, com as perdas verificadas, 

enquanto que o gestor optimista valorizara, sobretudo, os ganhos 

eventuais48
. 0 risco pode ter duas interpretayoes: em termos racionais pode 

ser definido como a variancia de uma distribuiyao de probabilidades e em 

termos de gestao, empiricamente, estara associado a ideia de perdas 

monetarias. 
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Os gestores consideram que o risco e susceptive! de ser gerido, ao [} 

contrario da ideia que deriva das lotarias ou gambles, onde se assume que o 

risco e ex6geno ao jogador individual. Na vida real a assunyao do risco, l} 
consta das suas funyoes de gestor. Ele assume essa atitude naturalmente, 

tendo presentes a sua ideologia de gestao e a sua carreira. Em geral, os 

gestores tendem a ser julgados pelo seu sucesso pessoal, ou seja, pela sua 

capacidade, tanto de seleccionar "bons riscos", como de se afastarem dos 

"maus riscos" (March e Shapira, 1988). Embora a confianya em si proprio 

seja uma caracteristica de certos gestores perante o risco, este grau de 

confianya tambem tern sido uma das principais causas de fracasso ou 

sucesso de muitas carreiras. 

A propensao para o risco varia conforme o respectivo contexto onde e 

assumida a decisao, nao se tendo conhecimento suficiente para afirmar que 

exista urn trayo geral da personalidade associado a propensao para o risco 

(/d., Ibid.). No entanto, foi-nos dado observar que decisores com alta 

propensao para o risco assumiam menores volumes de informayao e que 

gestores altamente conceituados assumem graus de risco mais elevados. 0 

48 Kahneman e Tversky 1979 estudaram os enviesamentos especificos provenientes dos desvios que 
se observam em relac;ao a racionalidade plena num estadio de incerteza e que influenciam os 
julgamentos dos decisores, nomeadamente, na propenc;ao para o risco. Nesse sentido desenvolveram 
a prospect theory assente nos seguintes principios: 

" 
• Rewards and losses are evaluated relative to a neutral reference point. 
• Potential outcomes are expressed as gains (such as jobs and plants saved) or losses (jobs 

and plants lost) relative to this fixed, neutral reference point. 
• The choices that people make are fanned based on the resulting change in asset position 

as assessed by an 8-shaped value function .. ." (Bazerman, 1998: 48}. 
A codificac;ao dos resultados como ganhos e perdas e relevante, na medida que o decisor atraves da 
"tunc;ao valor" atribui maior importancia ao significado da perda do que a do ganho. A tunc;ao e 
convexa e mais abrupta (tendencia vertical} na area das perdas - ooncava na area dos ganhos - e este 
facto e na realidade importante. 
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processo segundo o qual uma decisao e tomada, num determinado contexte 

de incerteza, e afectado pelo grau de risco e pela prontidao com que o 

decisor a assuma (Fagley e Miller, 1987). 

Finalmente, tern todo o interesse considerar-se a rela9ao entre a 

propensao e a aversao para o risco e as respectivas probabilidades de 

sucesso. Na Figura 2.10 apresentam-se os comportamentos de dois 

gestores, com personalidades extremas perante a propensao ao risco: 

• Urn gestor com propensao para a aceita9ao do risco tera urn desejo de 

elevados retornos (outcomes). 0 ponte "A", onde a probabilidade de 

exito e identica a de fracasso, e considerado ideal e a curva BAC 

representa a zona de aceitayao do risco. 

• Outro gestor com propensao para a aversao ao risco desejara retornos 

certos. Os pontes E e F sao considerados como ideais em termos de 

seguran9a e a linha HJG representa a zona da aversao ao risco. 

As duas posi9oes comportamentais dos decisores anteriores sao 

antag6nicas e teoricamente extremadas. Na vida real, sera evidente que, 

em termos de decisao, existirao diferentes opyoes conforme as posi9oes que 

cada gestor assumir: urn optimista posicionar-se-a ao Iongo da linha BAC, 

dependendo da flexibilidade do seu grau de aceitayao de risco. Conforme os 

diferentes graus de propensao ao risco assim se terao diferentes tomadas de 

decisao para o mesmo problema. 

A Conceptual Model of Risk Acceptance/Avoidance 
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Fonte: Fagley e Miller (1987). 
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Figura 2.1 0 Aceitac;ao e rejeic;ao do risco. 
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Atitudes enviesadas e heuristicas 

Na ausencia de informa9ao relevante para a tomada de decisao, os 

gestores recorrem a opera9oes simplificadoras, denominadas heuristicas ou 

"rules of thumb", que mais nao sao do que formas cognitivas expeditas e 

espontaneas que visam simplificar a tomada de decisao (Bazerman, 1998). 

Nesta perspectiva, as opera9oes heuristicas substituem os algoritmos, 

instrumentos privilegiados na racionalidade plena, na medida em que estas 

sao economizadoras de tempo nas fases pre-decisionais. Os gestores 

perante urn facto, antes de procederem a uma analise sobre o mesmo, 

recorrem, em termos psicol6gicos, ao que esta "arquivado e disponibilizado" 

na sua memoria sobre factos semelhantes, predispondo-se, assim, para 

determinado tipo de raciocinios e solu9oes. As heuristicas mais frequentes, 

a seguir agrupadas em tres grandes grupos (Quadro 2.3), podem dar origem 

a diversos tipos de atitudes enviesadas por parte do decisor que podem 

afectar a qualidade dos resultados finais. 

0 julgamento correcto sobre o recurso a heuristicas pode ser 

assegurado a partir de urn sentimento cautelar de que ha heuristicas 

aplicaveis e nao aplicaveis a uma dada situa9ao. A sua aceita9ao e fun9ao 

das caracteristicas psicol6gicas e experiencia do decisor e passa sempre 

pelo enquadramento (framing) da forma como 0 problema e inicialmente 

apresentado, ou entendido, pelo volume de informa9ao disponivel e pelo 

tempo. Em sintese, e uma realidade o recurso frequente a juizos formados 

intuitivamente e a partir de inevitaveis heuristicas. 

2.2.7 - A sintese da complexidade do "contorno das decisoes estrategicas" na 

organiza~io 

Em primeiro Iugar, gostariamos de reter que a complexidade do 

contorno da decisao estrategica tenta contribuir, modestamente, para uma 

questao importante que e, nao ja se discutir sobre a existencia da 

racionalidade limitada, mas antes entender porque - debaixo de que 

condi9oes - e que a racionalidade se torna efectivamente limitada. 
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TIPOS DE HEURiSTICAS E DESVIOS 

Heuristicas 

existentes 

Heuristicas 

me nos 

reoresentativa 

{ 

Heuristicas ligadas a 

ldeias base e 

fixas-anchoring 

- Desvios originados pelo recurso a memorizagao 

- Desvios originados pelos pressupostos assumidos 

-Desvios originados pela insensibilidade aos dados quantitativos 

- Desvios originados pela confusao entre a dimensao da amostra e 

do real 

- Desvios originados pela interpretayao errada sobre a sorte e o 

acaso em certos acontecimentos 

- Desvios originados pela consideracao de pontos 

extremos e nao da media dos mesmos 

- Desvios originados nas falacias da conjuncao e da 

causalidade 

- Desvios originados por nao se entender convenientemente uma 

ideia inicial importante 

- Desvios originados na confianga da infabilidade 

- Desvios originados pela necessidade de se ter de confirmar o que 

se pensa ser verdadeiro 

- Desvios originados no esquecimento do passado 

Fonte: Adaptado de Bazerman (1998: 39) 

Quadro 2.3 

Como sintese final de todo este capitulo sobre a complexidade do 

contorno estrategico, queremos reter que aquela e uma forc;a resultante e 

abstracta de varias forc;as de natureza micro e macro, as quais foram 

especificamente abordadas ao Iongo dos sub-capltulos precedentes. 

0 desafio que, hoje, se coloca as organizac;oes e aos decisores, e que 

procuramos analisar no presente estudo, decorre da necessidade de se 

enfrentar o fen6meno da complexidade actual nao como uma dificuldade, 

mas como uma questao, cujo grau de aceitac;ao e domlnio constitui tambem 
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urn valor cultural individual. A analise da complexidade nas suas multiplas 

componentes deveria na nossa opiniao, passar a fazer parte dos metodos , J 

habituais de gestae e de decisao empresarial. 0 que esta em causa nao e 
apenas a reconhecida competemcia intrinseca dos gestores, nem a 

dificuldade tecnica do problema, mas, antes, a necessidade de colocar essa 

competencia ao servic;o de urn denominador comum. Este ultimo consiste 

em aceitar de forma construtiva, apesar da inegavel dificuldade, o factor 

complexidade como urn elemento esperado e com o qual se tern de conviver 

diariamente na tomada da decisao estrategica. 

2.3 - A complexidade da moda e o caso particular das fusoes estrategicas 

No presente estudo nao podiamos deixar de nos debruc;ar sabre os 

efeitos que a moda tern, na actualidade, na gestae empresarial -

consubstanciada na figura de fusees e aquisic;ees de empresas - e portanto 

na tomada de decisao organizacional. Assim, tentaremos contextualizar o 

fen6meno moda na gestae nos ultimos 40 anos e, depois, concentraremos a 

atenyao sabre a contribuiyao da moda para a complexidade da tomada de 

decisao que envolve fusees e aquisic;ees de empresas. 

A moda e urn fen6meno que se reproduz em todas as expressees 

humanas, tanto nas varias manifestac;ees artisticas, como em analises 

cientificas, podendo tambem analisar-se os efeitos da moda em materias de 

gestae empresarial, ou seja, analisar o seu efeito nas estrategias, nas 

estruturas e na gestae de recursos humanos. 

No nosso estudo, entendemos a moda como o poder proprio das 

normas da cultura que imperam num dado periodo numa organizac;ao. Na 

sociedade actual, a moda traduz urn sentimento de grupo de referencia, ou 

seja, corresponde a uma tactica de diferenciac;ao face a terceiros e, 

simultaneamente, corresponde a uma aproximac;ao ao grupo de referencia. 

0 fen6meno moda pretende o reconhecimento objective da diferenciac;ao, 

deixando de estar associado a uma manifestac;ao de elites pela 

democratizac;ao que entretanto se registou, isto e, pela massificayao que a 

mesma sofreu em resultado da massificac;ao das comunicac;ees. Neste 

caso, o objective que se pretende alcanc;ar pouco importa, sendo a palavra 
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ou a imagem o que mais funciona para gerar apetencia a utiliza-la. Assim, a 

moda procura a validade e nao o reconhecimento da verdade. Nao sendo 

eterna, a moda constitui urn factor forte de afirmayao e prestigio profissional, 

dai retermos a nossa atenyao no fen6meno pelos efeitos que tern no 

comportamento do agente decisor inserido numa organizayao e na sua forma 

de decidir. 

A moda nas organizayoes consubstancia-se no resultado da acyao 

mimetica dos actores-decisores perante as pressoes do meio envolvente, 

sendo, por conseguinte e, sobretudo, uma tactica de diferenciayao face a 

terceiros bern como uma aproximayao ao grupo de referencia. A analise de 

alguns instrumentos de gestao e a tomada de decisao na perspectiva do 

fen6meno moda tern, portanto, para nos, grande interesse. 

Existem ha muito provas claras na literatura especializada, de que a 

moda e urn elemento real - embora talvez pouco credivel para alguns em 

materia de gestao - na vida operacional das organizayoes (Woodward, 

1970). Tambem nessa epoca foi anunciado, alias corajosamente, pois os 

estudos de Burns e Stalker (1961 ), ja eram conhecidos, que se aproximava o 

fim da estrutura burocratca (Bennis, 1966), o que foi saudado pelos te6ricos e 

seguido por varias empresas, sem atenderem contudo, a que muitas dessas 

organizayoes ainda nem sequer tinham chegado a uma estrutura 

minimamente burocratica, ou seja, prevaleceu o efeito da moda. Na maioria 

dos casos, persiste nas organizayoes o sistema burocratico, que e mais ou 

menos actualizado perante disfuncionalidades, demonstrando o quanto a 

moda pode ser efemera. 

No inicio da decada de 70 a moda dominante foi a diversificayao e, 

nesse sentido, a utilizayao instrumental das matrizes-portfolios pelas 

empresas multinacionais de consultoria, a partir do modelo pioneiro da BCG. 

Nos ultimos vinte anos, surgiu uma corrente de autores que, baseados 

na sua experiencia de trabalho nas multinacionais de consultoria e na 

observayao de grandes empresas, apresentam obras onde defendem a 

utilizayao de instrumentos muito sedutores como sejam os "atributos ou 

factores de excelencia", o "desafio da renovayao" (Peters e Waterman, 1983) 

ou, ainda, soluyoes para empresas de "terceiro-tipo" (Serieyx e Archier, 

1986). 0 denominador comum parece ser privilegiar a cultura interna da 
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empresa depreciando o papel do poder individual, mas, curiosamente, parece 

defender-se, embora de forma pouco clara, urn novo poder a que 

denominado "poder das regras ou da cultura" como sublinha Mintzberg 

(1995). 

0 conceito de excelencia (Peters e Waterman, 1983) ja hoje parece 

poder equacionar-se como uma moda, dai, merecer a nossa atenyao e 

alguma reflexao. Parece inegavel que, quer a literatura especializada, quer 

os gestores, foram como que invadidos pelo conceito de excelencia49
. Os 

autores antes citados (/d., ibid.), por terem conseguido recuperar conceitos 

relacionados com a concorrencia perfeita e dar-lhes uma nova interpretayao 

foram largamente reconhecidos, em especial em revistas da especialidade. 

Contudo, algumas dessas revistas viriam mais tarde a reconhecer que a 

realidade afinal parecia bern diferente do que se defendia teoricamente na 

tese de in Search of Excellence, ja que mais de 60% das empresas entao 

seleccionadas como exemplares tinham, entretanto, desaparecido (Business 

Week, Nov. 1984). Talvez tenha sido esta situayao que levou o autor 

(Peters, 2001: 44) a escrever urn artigo muito recentemente onde esclarece 

que .a fundamentayao empirica da obra anterior - in Search of Excellence -

tinha resultado de uma serie de conversas com pessoas smart e que a lista 

das melhores empresas, entao apresentadas, havia sido manipulada. lsto 

sabre uma obra que na decada 80 foi urn dos livros de gestao mais vendidos 

em todo o mundo, logo, a sua mensagem foi, porventura, mais uma moda. 

0 exito da ideia nela defendida deveu-se, ao que parece, a larga publicitayaO 

que teve em influentes mass-media americanos. 

Ainda nos anos 80 surge a moda do retorno ao core business, ao 

emagrecimento das empresas e ao small is beautiful. 

Na decada de 90, surgem os conceitos de downsizing and 

enlargement jobs que viriam a constituir, em certos casas, instrumentos uteis 

para o emagrecimento e obtenyao de maiores indices de produtividade de 

empresas sobredimensionadas. Porem, e em grande numero de casas, 

49 0 conceito de exceh~ncia, quando identificado com a qualidade total, ou seja, uma fonna de vida 
empresarial em que pennanentemente se detectam e corrigem erros, que podem estar a alterar a 
qualidade de urn produto, a rela~o com os clientes ou a imagem da empresa, constitui uma ideia bern 
positiva, mas que nao deixa de ser uma ideia velha e por isso nao revelar qualquer novidade na gestao. 
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estes instrumentos de gestae nas organiza9oes corresponderam a enormes 

volumes de despedimentos e em termos de resultados revelaram-se 

discutiveis para as empresas e pouco eticos para os responsaveis (Gordon, 

1986). Em muitos casos, a utiliza9ao do downsising nao correspondeu a 

uma necessidade concreta das organizayoes, traduzindo muito mais urn 

efeito de moda que, como tal, se propagou a classe empresarial que do 

mesmo fez uma interpretayao restrita. 

As criticas feitas ao downsizing nao incidiram tanto no facto de poder 

ser utilizado como uma estrategia possivel generalista de custos, mas, antes, 

por possuir urn caracter reducionista e, portanto, nunca poder ser utilizada 

como uma estrategia aut6noma e muito menos de desenvolvimento a partir 

de competencias centrais. 

"... the organizational transformation agenda typically includes 

downsizing, overhead reduction . . . their accomplishment cannot 

restore a company to industry leadership ... " 

Obviously we don't believe the way to close this gap is by 

downsizing aspirations ... " (Hamel e Prahalad, 1994: 6, 147). 

Alguns dos autores mais responsaveis pela introduyao e 

desenvolvimento do conceito citado (Tomasko, 1990 e Downs, 1995) viriam, 

anos mais tarde, tambem a assumir alguns dos erros, nos pr6prios meios da 

consultoria e academicos norte americanos: 

" ... deixei de me associar ao conceito de downsizing ... as empresas 

abusaram de uma boa ideia e nao entenderam o que devia ter sido 

feito" (Tomasko, 1996: 20). 

A utiliza9ao redutora citada foi possivel, primeiro, porque varias 

empresas de prestigio assim estavam a proceder e, depois, porque a partir 

de urn espirito de crise instalado na economia americana em 1990, tentou 

fazer-se aceitar de forma global- e aqui parece ser o efeito moda- que os 

despedimentos em massa poderiam ter que ser uma realidade social 

irremediavel e ate conterem urn certo fundo de moralidade. 
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Finalmente, nos ultimos anos, e introduzido urn novo conceito, o de 

reengenharia empresarial (Hammer e Champy, 1993), o qual proporciona a 

interven9ao indispensavel das firmas de consultores - vasto neg6cio em 

cadeia - que passam a ser encarregues de estudar a forma de reestrutrar 

totalmente a gestao da organizayao de acordo com os principios exigidos 

pelos autores anteriores. Este conceito, para alem de nos parecer 

prescritivo, sera tambem extremamente ambicioso e muitas vezes drastico na 

medida em que implica repensar totalmente uma organizayao, podendo exigir 

uma reestrutura9ao radical da actividade das organizayoes e, tambem, os 

conteudos te6ricos e praticos da respectiva gestao. 

A aplicayao pratica deste conceito para alem de questioner toda a 

situayao das empresas que se pretendem analisar, estabelece, depois, uma 

situa9ao ideal a alcanyar pelas mesmas, situayao que para ser alcanyada 

exige passar para urn novo mundo da "p6s-reengenharia". 

Curiosamente, na mesma linha de conduta anteriormente citada, urn 

dos autores afasta-se rapidamente do seu colega e s6cio inicial - a 

controversia entre ambos e conhecida sabre a aplicayao operacional do 

conceito - escrevendo em 1996, ou seja, apenas dois anos mais tarde a obra 

"Beyond Reengenering'', onde sao promovidas as estrategias de crescimento 

em vez das anteriores reengenharias. 

A aplicayao massiva de determinadas praticas de gestao bern como o 

seu elogio sistematico deveu-se a uma forte concorrencia que passou a 

existir numa vasta literature especializada - multiplas publicayoes com titulos 

editoriais de tradi9ao reconhecida - publicayoes que pareciam avidas em 

promover e vender a "ultima verdade" em gestao. 0 neg6cio que se instalou 

em torno dos livros de gestao, ao qual, e preciso acrescentar a actividade 

complementar das universidades e muito do neg6cio das firmas de 

consultoria, atinge hoje em dia montantes monetarios consideraveis. 

" .. . antigamente apelavam aos gestores que queriam subir nas 

carreiras, hoje dirigem-se aos que vivem em panico de ficar para tras" 

(Micklethwait e Wooldrige, 1997: 18). 

Muitas empresas sao nos dias de hoje influenciadas pelas ideias dos 

especialistas em gestao que estao, naturalmente, interessados nas suas 
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solu9oes que pensam ser inovadoras e provavelmente com eventuais 

virtudes, mas pouco fundamentadas. Com este objectivo recorrem a uma 

forte publicidade, embora indirecta e pouco clara, utilizando, conforme ja 
rJ, U referido, algumas revistas especializadas e prestigiadas. A ideia que perdura 
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e que ainda ha muitos milhoes e notariedade pessoal a ganhar face a largos 

contingentes de dirigentes crentes num "receituario" sobre a melhor forma de 

gerir, o que alias tern sido assinalado ao Iongo dos anos. Vinte anos depois 

destas constata9oes, os homens de neg6cios, torturados pela inseguran9a do 

meio envolvente actual e pela crueldade das novas regras neo-classicas, 

continuam ainda a comprar essas incertezas te6ricas (Shade, 1997). 

A evolu9ao que se observou, sobre alguns instrumentos de gestao 

mais representativos nos ultimos quarenta anos, ilustram o mundo alucinante 

dos modelos e tecnicas de gestao e dos efeitos devastadores que 

provocaram no mundo do trabalho. A longevidade de urn conceito raras 

vezes ultrapassa o breve periodo de aceita9ao do mesmo, dai o poderem ser 

considerados na perspectiva do fen6meno da moda. A este prop6sito refira

se para terminar: 

" ... esses conceitos transformados em buzzwords sao apenas 

ferramentas uteis mas de ap/icagao limitada a uma tarefa e nao uma 

resposta como cura universal. Se alguma vez forem publicitados ou 

comprados como tal, entao transformar-se-ao em modas 

passageiras ... " (Drucker, 2001: 54). 

"... existem pro vas abundantes na literatura relevante de que a moda 

desempenha um papel muito importante na concepgao estrutural das 

organizagoes" (Mintzberg 1995: 323). 

Neste estudo, e na perspectiva de que os gestores tambem sao 

homens, isto e, que nao deixaram, por isso, de ser homens com 

personalidade, emo9oes e carreiras, introduzimos o efeito da moda na 

tomada de decisao, nao como urn fim em si mesmo, mas como uma nova via 

para se reflectir sobre o conteudo, ou a justifica9ao da decisao estrategica 

actual sobre as aquisi96es e fusees. 

A abordagem das fusees e aquisi9oes, situa-se neste trabalho, nao 

nas tradicionais vertentes do valor da empresa, ou como uma via do 
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desenvolvimento organizacional externo - que ultrapassam 0 ambito deste 

estudo -, mas fundamentalmente porque constitui uma ac9ao empresarial 

muito relacionada com a tomada de decisao estrategica ja que: 

" ... mergers and acquisitions (M&A) have been the dominant mode of 

internalization during the last decade and their numbers continue to 

grow worldwide, according to recent empirical evidence ... " (Cartwright 

e Cooper, 1993: 57; Kogut e Singh, 1988: 411 ). 

Na ultima decada, o movimento de fusoes e aquisi9oes em areas 

fundamentais da economia tern sido noticia constante em varios peri6dicos 

como, por exemplo, no Financial Times. Contudo, queriamos referir, 

primeiro, que as aquisiy<)es e fusoes sao urn acto antigo, logo, que nao sao 

inovadores no quotidiano das organiza9oes. Antes tinha-se a perspectiva de 

que era urn acto instrumental para se atingir urn determinado fim, 

devidamente planificado, nao se considerando a aquisi9ao como urn fim em si 

mesma. 

Hoje, urn processo de concentrayao passa quase sempre por fusoes e 

aquisi9oes de outras empresas e nao propriamente atraves do crescimento 

end6geno interno. Uma vez que o processo seja desencadeado num sector 

por uma empresa mundial emblematica, tambem outras do mesmo sector 

procuram seguir o mesmo caminho, pensando poderem assim equilibrar as 

suas condi9oes competitivas. As consequencias dos efeitos de economias 

de escala, que se fizeram sentir na redu9ao de fortes contingentes de 

trabalho, nas repercussoes das altera9oes de quotas de mercado nas 

empresas e nos consumidores, os interesses nacionais muitas vezes 

colocados em causa, bern como a erosao da imagem pessoal de muitos 

gestores, sao questoes muitas vezes negligenciadas a bern da 16gica da livre 

concorrencia. Nos ultimos anos, as fusoes de empresas ao prosseguirem 

uma estrategia de moda - o que foi possivel via desdramatizayao das suas 

consequencias por parte de reputados opinions-makers - tornaram-se, aos 

olhos do grande publico e dos accionistas, pelo menos aparentemente, 

decisoes sociais pacificas e capitalisticamente aliciantes, logo, susceptiveis 

de serem exigidas aos decisores-gestores. 
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Toda a imprensa mundial especializada tern feito eco do enorme 

movimento mundial das fusees e aquisic;ees. 0 sector petrolifero mundial 

nao escapou a este movimento, e pelo elevado montante dos capitais 

envolvidos, salientamos as seguintes fusees e aquisic;ees mundiais: 

• Exxon e Mobil - ambas americanas 

• British Pet. e Amoco - europeia e americana 

• Tottal e Petrofina- ambas europeias 

• Resunef, Slavnet e Transnef- russas e ainda estatais 

0 artigo Bigger Oil parece-nos ser extremamente esclarecedor ao 

resumir o fen6meno das fusees no sector petrolifero (Yiergin, 1998 :17): 

" ... amazement at the scale of the new company that will be formed 

from the $75.3bn takeover of Mobil by Exxon. In size, it overshadows 

even the recent combination of BP and Amoco and certainly 

yesterday's news that France's Total is taking over Petrofina of 

Belgium. With so much merger activity, much is being made of the 

reconstitution of Rockefeller's company. 

... In contrast to Rockefeller's days, the industry today is highly diverse 

and competitive. 

. . . what is promoting consolidation in the contemporary oil industry is 

not some subconscious drive to recreate the ancient empire but an 

altogether different ""amn thing"" hard economics. 

. . . mergers and acquisitions are the ultimate from of costcutting, 

sometimes to be measured in the billions of dollars. Once the tumult of 

the merger passes, they enable companies to spred their costs over a 

larger base. 

. . . But more than that, mergers are transforming the industry. Just as 

BP-Amoco encouraged "merger think" and generated the idea of the 

"super-major': so a combination between Exxon and Mobil is likely to 

foster other mergers. 

... Billions of people around the world are still waiting for their first car. 

And the likelihood remains that that car will be powered by petroleum 

products." 
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A 16gica estrategica e financeira, embora nao esteja comprovada, 

parece-nos que assenta na importancia em se atingir uma dimensao 

semelhante as empresas estatais da Arabia Saudita e lrao, dai ser 

interessante na cita9ao anterior, a referencia a actual situa9ao de "merger

mania" e a situa98o, em 1919, do monop61io petrolifero de Rockfeller nos 

EUA. 

0 argumento justifica-se pela eterna necessidade de reduzir custos. As 

companhias petroliferas vendem uma commodity em grandes quantidades, 

mas a urn pre9o muito reduzido e, apesar de serem urn simbolo mundial, os 

clientes o que compram sao combustiveis e nao os simbolos. No passado, 

as companhias implementaram internamente o downsizing que, entao, 

parecia ser a receita para a solu9ao dos seus problemas, reconhecendo, 

agora, que e necessaria descobrir novos caminhos para reduzir custos, o que 

parece passar cada vez mais por fusees entre grandes companhias. 0 

objectivo desta estrategia parece continuar a recupera98o do dominio do 

mercado perdido depois da segunda guerra e o instinto de sobrevivencia. 

Fonte: Capital (03/12/1998) 

Figura 2.11 Os construtores de imperios 
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Com efeito, as operac;oes de fusao e aquisic;ao contem uma coeremcia 

te6rica bern solidificada: alargar a dimensao empresarial para poder operar 

em mercados que, por sua vez, tambem cresceram com o processo de 

globalizac;ao, logo, de fusao das economias. 

" ... M&A are important strategies for globalization because they have a 

high potential to meet strategic goals by exploiting synergy through 

different sources of competitive advantages ... " (Ghoshal, 1987: 88). 

0 objective e conseguir obter, tanto prec;os competitivos a montante, 

atraves de economias de escala, como uma maior pressao negocial sabre os 

fornecedores a juzante na procura constante de obter "mais valor". 

Esta 16gica estrategica esta, por sua vez, relacionada e potenciada 

com a 16gica dos mercados financeiros actuais. Os accionistas, entre os 

quais tern urn peso especial os fundos de pensoes, procuram receber 

dividendos elevados e ver as suas acc;oes rentabilizar rapidamente. Hoje, 

considera-se normal que os mercados exijam urn ROE da ordem dos 15%, o 

que obriga as empresas a procurarem economias de escala, concentrayao 

nas suas especializac;oes pr6prias, relegando para segundo plano a 

perspectiva de medio e Iongo prazo. Neste contexte, concretizam 

investimentos produtivos cujas principais atenc;oes se concentram nos 

resultados liquidos imediatos. 

A dimensao empresarial e respectivas economias de escala e uma 

vantagem competitiva reconhecida, mas ate a data nao ha noticia 

fundamentada na teoria econ6mica, que se deva passar a uma generalizayao 

absoluta deste principia e, ao que tudo indica, numa moda que atravessa 

todo o tecido empresarial. 

Por outro lado, temos tambem de considerar as leis da concorrencia, 

nomeadamente nos EUA, que nao sendo uma simples panaceia, 

subentendem nas fusees a origem da figura de oligop61ios. 

Estes mecanismos legais instituidos parecem, de facto, funcionar 

largamente, embora se deva referir que o nosso pais, em relayao a legislac;ao 

"anti-trust", ocupa no universe das nac;oes que se preocupam com a 

competitividade, urn dos ultimos lugares. 
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Finalmente, gostariamos de relacionar o conceito de fusao com a 

vertente psicol6gica do factor trabalho, para mais tarde chegarmos ao 

processo de tomada de decisao. 

T odas as aquisic;oes e fusoes tern urn impacto extern a - relacionado 

com a posic;ao competitiva dos diversos concorrentes - e urn impacto interno 

que deriva das sinergias, venda de activos nao estrategicos, cultura e direitos 

da empresa adquirida e, ainda, dos trabalhadores. Contudo, apesar da 

crescente vaga de aquisic;oes e fusoes, como forma de desenvolvimento 

externo e de globalizac;ao, estudos empiricos indiciam que algumas das 

operac;oes empreendidas nao atingiram os seus prop6sitos50
, ou que, pelo 

menos, levaram muito mais tempo que o previsto. 

"... the literature repeatedly reports that many M&A have not lived up 

to expectations, with failure rates approaching 50 percent ... " 

(Cartwright e Cooper, 1993:67). 

A origem situou-se no choque de diferentes culturas empresana1s, 

tanto entre trabalhadores, como entre novas dirigentes, como, ainda, no 

indispensavel secretismo previa da fusao. Por outro lado, no mimetismo

efeito moda - do aumento da dimensao, que e forma de inserc;ao no 

fen6meno actual de globalizac;ao que tern estado a atravessar 

internacionalmente todo o tecido empresarial (Jensen, e Ruback, 1983). 

Qualquer processo de aquisic;ao termina na integrac;ao de duas (ou 

mais) empresas, sendo nesta fase de aquisic;ao que e gerado o valor 

acrescentado para a empresa compradora e para os seus accionistas, 

comec;ando a partir dai a observar-se o drama psico-organizacional dos 

trabalhadores da empresa adquirida. As dificuldades de integrac;ao das 

empresas adquiridas, dos seus dirigentes e trabalhadores sao, geralmente, 

mais acentuadas em casas de internacionalizac;ao para mercados distintos ou 

50 As principais causas tem sido: 
• Estimativas excessivamente optimistas das sinergias inflacionam o preco de compra. 
• A pressao para concluir o neg6cio e enorme. 
• A integrat;ao p6s-aquisit;ao, mal preparada, reduz os efeitos do potencial sinergetico. 
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de diversificac;ao para neg6cios nao relacionados, mas a inadaptac;ao mesmo 

[} para cases menos sofisticados tam bern acontece, ate no nosso pais 51
. 

Na generalidade, os trabalhadores partilham o receio da fusao e nao o 

J valor empresarial acrescentado, pelo que a garantia da integragao 
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operacional dos recursos humanos das empresas compradora e adquirida, e, 

sobretudo, dos novos dirigentes constitui urn factor fundamental para o exito 

da decisao de fusao. Em caso contrario, e apesar de as 16gicas estrategica 

e financeira terem conduzido a justificac;ao de uma fusao, observar-se-a o 

paradoxo do periodo p6s-fusao ser mais Iongo que o previsto devido a urn 

forte travao motivacional colectivo e nao deliberado. Com efeito, as fusees 

empresariais ao accionarem o projecto de uma identidade social, podem 

suscitar nos recursos humanos, tanto uma aceitac;ao, como uma recusa de 

novos conhecimentos tecnicos e de culturas. Esta identidade consubstancia

se nos diferentes sistemas de valores de cada individuo, na forma 

interiorizada de "como se faziam as coisas", na relevancia simb61ica em criar 

proximidades ou distanciar grupos, no sentido de "nos" e "eles", no risco do 

desemprego e na perda da posigao social. Se todos estes factores se 

verificarem de forma acumulada, o processo, ao poder ganhar maier 

densidade e portanto gravidade, funcionara como uma reacgao colectiva 

conducente a dificuldades e agravamentos de maier dimensao e significado. 

Considera-se ser, portanto, necessaria destringar, no movimento das 

fusees, e atendendo as diferentes repercussees nos processes de decisao, 

duas atitudes diferentes. Os processes vantajosos de aquisiyao, em que o 

objective final de crescimento econ6mico e consequente criayao de valor 

para a empresas e para os seus parceiros e de facto verdadeiro, e as outras 

atitudes que podem constituir acgees menos adequadas, realizadas apenas 

por interesses especulativos de capitais e apoiados na moda internacional do 

fen6meno das fusees. Neste final de seculo, a importancia das fusees e 

51 Como exemplo, cito conta-margem (Expresso, Dez. 1999): 
" ... e seguramente legitimo o management da Cimpor insurgir-se contra o desmembramento da 
companhia, indignar-se com uma operar;iio que desfaz a estrategia de aquisir;ao da americana 
Southdown em parceria com a brasileira Votorantin. 
E provavel que a hipotetica constituir;iio deste novo player global incomodasse o lider mundial 
HolderlJank. Este e um ponto de vista. 0 outro, e o dos accionistas que se movem pela ganancia do 
lucro e para quem a operar;iio da Secii/HolderlJank fez mais pelas cotar;oes da cimenteira do que todos 
os actos de gestiio do ultimo ano". 
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aquisic;oes parece ser inegavel, embora nao possa ser, como se pode 

compreender, urn fen6meno com tendemcia eternamente crescente. 

" ... fusoes caem para metade em 2001 ... o valor total envolvido foi de 

1,9 trilioes de d61ares, uma quebra de 45% ... " (Expresso, Jan./02). 

Desde o inicio da decada 90 que existem factores, apesar de algumas 

opinioes contrarias, indicatives de que as M&A podem ser urn elemento mais 

ou menos em moda e, portanto, susceptive! de estudo na area da decisao. 

No mercado de trabalho do top management, os decisores superiores ao 

pretenderem ser homens do mundo, aparecem a persseguir avidamente a 

moda empresarial que, na actualidade, se consubstancia sobretudo na 

estrategia de fusao de empresas e no downsizing. Neste sentido, a moda 

dos actos de gestao contribue claramente para a complexidade do processo 

de tomada de decisao estrategica. 

2.4- A complexidade da decisio estrategica 

0 percurso sobre a complexidade do contorno da decisao embora 

termine aqui, no ambito do presente estudo, nao fica, contudo esgotado. 

Parece-nos ter chegado a urn ponto em que e possivel assinalar a diferenc;a 

existente entre a complexidade de uma decisao estrategica e a complexidade 

do seu contorno. 

No que se refere a complexidade da decisao estrategica, a questao 

nuclear reside no facto de se pensar que o futuro contem mais perspectivas 

promissoras, embora incertas, que as perspectivas de curto prazo. A 

angustia de quem diariamente e responsavel pela decisao no planeamento 

estrategico deriva de quererem conciliar o futuro, visto a partir do presente, 

com o presente do futuro, ou, noutras palavras mais operacionais, e sentir 

que se tern de tomar decisoes no presente com vista a concretizac;ao de 

finalidades que se pretendem concretizadas no futuro. 

"... a strategic decision is characterized by novelty, complexity and 

opendness, by the fact that the organization usually begins with little 

understanding of the decision situation it faces or the route to its 

solution, and only a vague idea of what that solution might be and how 
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it will be evaluated when it is developed' (Mintzberg e Theoret 1976: . 

250). ' 

A complexidade propriamente dita de urn problema estrategico e 

consequente decisao esta directamente relacionada com caracteristicas 

especiais desse problema, como sejam, a novidade da questao e a 

dificuldade tecnica. Surpreendentemente, os problemas sao muitas vezes 

mais simb61icos do que reais conforme o entendimento do decisor em aprego. 

0 problema tecnicamente pede existir, mas se s6 houver uma, e uma s6 

solugao - boa ou rna - a decisao em si propria ja esta previamente tomada. 

No entanto, ao nao haver inicialmente essa percepgao, o processo e 

desencadeado na sequencia normal. Esta questao - quasi decision-making 

- e diferente e nada tern a ver com a falta de abertura do decisor- openess

sabre varias solugoes alternativas de problemas normais. 

Segundo Cray, et al., (1991: 232), a complexidade inerente a uma 

decisao pede ser detectada atraves des seguintes elementos: 

• Frequ€mcia com que o tipo de problema ocorre, ou seja, a sua maior ou 

menor raridade. 

• Analogia com problemas semelhantes 

• Consequ€mcias da decisao no tecido da empresa e ao Iongo do tempo. 

2.5 - A variavel "complexidades do contorno, da decisio e da moda" 

A variavel citada das "complexidades" tern a sua origem conforme 

acabado de expor, tanto no contorno que caracteriza o conjunto das decisoes 

estrategicas de uma organizayao, como na complexidade propriamente dita 

da mesma decisao e, ainda, da interpretayao do efeito da moda em 

problemas aparentemente semelhantes. Esta variavel, ao pretender captar a 

complexidade da decisao estrategica - como o seu proprio nome indica -

relaciona-se com a difusao da moda, a novidade (raridade) do problema ou 

da soluyao, bern como com a radicalidade da mudanya ou mesmo, da 

extensao das consequencias da mesma em case de erro do decisor. Neste 

ambito destina-se a testar e a explorar urn tipo concreto de decisoes 
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estrategicas denominadas turbulentas e a eventual assoc1a9ao com urn 

processo tambem especifico (descontinuo) de tomada de decisao ·1 
estrategica. .I 
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CAPiTULO 3 - AS DIFERENTES POSICCES TECRICAS DO PODER NA 

DECISAO E A PROPOSTA DE NOVAS CONTRIBUICCES 

1 -A SOCIOLOGIA DA DECISAO ESTRATEGICA- os DECISORES COMO HOMENS 

1.1 - A dinamica do comportamento de grupo nas organiza~oes 

Neste capitulo, tentaremos, primeiro, analisar a atitude de grupo, o 

conflito e as coligac;oes, para, depois, inserirmos estes conceitos na tomada 

de decisao agora ja em grupo. 

1.1.1 - A atitude de grupo 

Urn grupo e, teoricamente, formado por duas ou mais pessoas que 

interagem e se influenciam mutuamente, sendo estes ultimos elementos os 

que o destrinc;am de urn mero conjunto de pessoas. 

As organizac;oes, nomeadamente as de grande dimensao, constituem 

urn grupo em si proprio, urn subconjunto do sistema social e no interior das 

mesmas encontramos, a partir da estrutura, grupos e sub-grupos, dos quais 

tanto as direcc;oes formais como os varios grupos de trabalho permanentes e 

ad hoc das mais variadas especies sao evidentes exemplos. Por outre lado, 

nas grandes empresas formam-se toda a especie de grupos informais com 

uma dinamica propria, objectives e redes de comunicac;ao. 

As definic;oes de grupo e respectivas classificac;oes sao inumeras 

(Peiro, 1987), tendo nos, neste caso, preferido reter as caracteristicas mais 

habituais dos grupos nas organizac;oes52
. 

A constituic;ao de grupos formais no interior da empresa tern por 

objective torna-la mais eficiente na resoluc;ao de problemas tanto comuns 

como fora do comum. No entanto, atendendo as criticas que recaem sobre o 

52 
Caracteristicas grupais: 

• Constarn de uma pluralidade de individuos 
• Existe sernpre urn chefe ou leader e urn objectivo comum 
• Actua-se reciprocarnente, em interacyao, face ao objectivo final a curnprir 
• Tern normas de conduta identificadas 
• Os papeis a desenvolver pelos rnembros do grupo sao conhecidos 
• Existe urna mentalidade de "nos e os outros" 
• Tern urna dura~o relativa 
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trabalho e a decisao em grupo, existem algumas situayoes concretas perante 

as quais se torna possivel avaliar as vantagens entre uma actuayao individual . J 

ou o recurso a urn grupo de trabalho, conforme a seguir se esquematiza na 

figura 3.1. -~ 

Problems with 
Diverse muHiple parts . I Acceptance 

expertise importance 
nee

0
ded / 

Much Group Higher quality 
time solutions 

/ ' Supportive 
cuHure 

Experienced with 
collaboration 

Fonte: Adaptada de Tosi e Carroll (1994). 

Complex 
sequenced 
oroblems 

Little 
time 

Individualistic 
cuHure 

Acceptanc 
e not 

imoortant 

/ 

Unique 
expertise 
needed 

Competitive 
individuals 

Figura 3. 1 - Caracteristicas da decisao individual versus grupal. 

0 exito de urn grupo esta relacionado - alem da satisfayao dos seus 

membros e da sua capacidade de sobrevivencia - com o tempo e as 

dificuldades que teve de enfrentar para apresentar uma determinada proposta 

de decisao. 

Teoricamente, e importante detectar se a proposta de soluyao 

apresentada por urn grupo resultou de urn somat6rio das diferentes 

contribuiyoes individuais ou, em alternativa, se teve origem na identidade do 

grupo em si proprio (Ferreira, et al., 1996). No primeiro caso, em que o 

sentimento de pertenya mutua ao grupo e a preocupayao em alcanyar os 

objectivos nao sao intensos, prevalece o estudo cognitivo sobre o individuo e 

da sua integrayao social no grupo. A posiyao individual de cada membro, no 

ambito do grupo, sera funyao da intensidade ou coerencia da argumentayao 

racional e da analise 16gica dos factos que se desenvolvem no interior do 
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grupo. Conforme os equilibrios entre as personalidades presentes53
, assim o 

grupo agudizara ou nao, uma certa questao atraves de urn efeito de 

agregagao colectiva, independentemente de haver urn sentido de polariza9ao 

mais conservador ou mais radical, (Jesuino, 1987). Porem, nos casas dos 

grupos formais admite-se que e a lideran98 dos directores (quase sempre 

chefes de grupo) que atenua as tensoes e suporta o custo das dissidencias. 

No segundo caso, situado no outro extreme te6rico, prevalece o 

estudo do grupo atraves de urn processo de identidade social, onde o facto 

de pertencer ao grupo suscita comportamentos muito para alem da mera 

reac9ao individual. 0 individuo no acto da decisao tera sobretudo presente, 

nao a sua razao 16gica, mas as preferencias da maioria, atendendo tanto a 

motiva9ao prioritaria de pertencer aquele grupo como ate a uma certa 

afectividade tanto colectiva como social. Em Hogg ( 1992) e para quem 

integrou profissionalmente inumeros grupos de trabalho, nomeadamente de 

alcance nacional54
, sustenta-se que tern de haver, para garantir a coesao do 

grupo, uma referencia, que seja nao s6 comum a todos os membros mas 

que, sobretudo, enalte98 a identidade propria do grupo. 

Como e sabido, o funcionamento dos grupos nas organiza96es nem 

sempre e pacifica e tanto pode dar origem a uma atitude de prossecugao de 

objectives como a atitudes de conflito. No primeiro caso, ter-se-a uma 

referencia critica a actua9ao- groupthink- de certos grupos a nivel superior. 

0 fen6meno citado de groupthink, e entendido como a deterioragao da 

capacidade de raciocinio e de justi9a, resultantes da pressao existente, 

embora oculta, no interior do grupo. Neste sentido, de pura identidade social 

do grupo, retenhamos as observa96es de Janis (1982: 174), sabre o 

funcionamento de alguns grupos na hierarquia superior - eventualmente ate 

em comissoes executivas - na medida em que, as mesmas, parecem-nos 

ilustrar aspectos importantes da tomada de decisao grupal. 

53 A nomeac;:ao dos membros do grupo e crucial e envolve competencias e poder. 
Na escolha dos membros ha que ter presente nao s6 as respectivas competencias tecnicas individuais, 
como a disponibilidade de apoios materiais e psicol6gicos no interior e no exterior. E simultaneamente 
a possibilidade de serem desempenhados uma serie de papeis individuais que podemos agrupar em 
dais grandes blocos: 
• Papeis de chefia e lideranc;a, de generalistas e de avaliac;:§o analitica. 
• Papeis organizativos, de captac;:ao de recursos, trabalho operacional e de controlo. 

54 Tivemos oportunidade de ser um dos membros efectivos, par nomeac;:ao ministerial, do grupo 
executive dos PEN - Pianos Energeticos Nacionais de 1983 e 1984. 
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" ... Symptoms of Groupthink: 

• There is the illusion of invulnerability. There is excessive optimism 

and risk taking. 

• There are rationalizations by the members of the group to discount 

warnings. 

• There is an unquestioned belief in the group's inherent morality. 

The group ignores questionable ethical or moral issues or stances. 

• Those who oppose the group are stereotyped as evil, weak, or 

stupid. 

• There is direct pressure on any member who questions the 

stereotypes. Loyal members don't question the direction in which 

the group seems to be heading. 

• There is self-censorship of any deviation from the apparent group 

consensus. 

• There is the illusion of unanimity. Silence is interpreted as consent. 

• There are self-appointed mindguards who protect the group from 

adverse information ... " 

No funcionamento das comissoes executivas de algumas 

organizayoes, em que esta oculto o conflito e nas quais a presenya do 

presidente e soberana, para nao se dizer divina e paternal, a eventual 

transparemcia de atitudes emocionais ou contradit6rias ao grupo, e 

extremamente complexa, para quem as demonstra. Com efeito, a urn nivel 

de grupo da alta direcyao, onde exista uma comunhao de interesses pessoais 

e urn saber-estar (que se pode confundir com a idolatria do grupo em si 

proprio), tanto a emoyao como a lucidez, apenas se podem revelar, 

curiosamente, atraves de manifestayoes de orgulho e de pertenya ao grupo. 

Por outro lado, e frequente observar nas organizayoes a posiyao 

inversa, onde os membros de urn grupo podem entrar em conflito entre si, ou 

na maioria dos casas, entrar em conflito com outros grupos. 
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1.1.2 - 0 conflito 

0 conflito pode ter origem num desacordo, na presenc;a de uma 

tensao, de uma divergencia percebida ou qualquer outra dificuldade entre 

duas partes e desenvolve-se sempre ao Iongo de urn processo especifico. 

As causas principais dos conflitos sao nas organizac;oes a diferenciac;ao cada 

vez maior nos postos de trabalho e a escassez dos recursos. Na realidade, 

existem cada vez mais unidades diferenciadas e com objectives pr6prios, 

mas como o volume de trabalho e o mesmo, e continua a ter o mesmo grau 

de interdependencia entre essas unidades, a probabilidade de tensao e 

maior. Se os recursos passarem a escassear e a originarem distribuic;oes 

restritivas, as divergencias tornar-se-ao, entao, cada vez mais evidentes. 

As consequencias dos conflitos sao multiplas. No caso em que o 

conflito grupal se agudize de forma negativa, o actor-decisor tern de tamar 

varias medidas - desde a clarificac;ao dos objectives da empresa e de cada 

grupo, ate modificar a distribuic;ao de recursos passando, em casas extremos, 

pela rotac;ao do pessoal adestrito aos grupos. 

Alguma da literatura que se debruc;a sabre a questao do conflito nas 

organizac;oes relaciona-o com numerosas variaveis que tern urn sentido 

positivo para a organizac;ao, como, por exemplo, a existencia de urn clima de 

trabalho inovador aberto a critica sistematica e, ainda, urn desempenho 

elevado (Robbins, 1990). 

Uma das soluc;oes interessantes em termos de resoluc;ao do conflito, 

pode passar pela nomeac;ao de urn elemento "integrador'', cuja func;ao sera 

conciliar as divergencias ao nivel do grupo. Conforme salientam Quinn 

(1980), Lawrence e Larsh (1970), urn C.E.O. ou urn quadro superior 

reconhecido pela sua personalidade marcante, pode, caso o deseje, 

desempenhar urn papel de "integrador'', que e importante tanto pela sua 

concretizac;ao plena nas organizac;oes, como pelo forte condicionamento que 

provoca na opiniao dos presentes e, portanto, no processo de tomada de 

decisao de grupo. 

0 conflito nas organizac;oes, pode surgir entre varios actores e 

tambem entre varios niveis hierarquicos. Nas organiza¢es podem-se 

observar atitudes conflituais que vao desde o individuo versus individuo, ate 

ao individuo com o meio envolvente, podendo tambem verificar-se o conflito 
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entre o homem e a organiza~ao onde trabalha. lgualmente se pode observar 

o conflito entre uma fun~ao e a organiza~ao e, com maior frequencia, podem 

verificar-se hostilidades entre direc~oes diferentes. No seio da organiza~ao, 

discutir a existencia de conflito, pressupoe sempre o reconhecimento do 

poder politico na empresa e, e por isso que, para se entender qualquer 

estrategia de resolu~ao do conflito, tern de se ter em considera~o o poder e 

a importancia que cada uma das partes atribui aos seus objectives pr6prios, 

bern como as causas que estao na origem do seu comportamento politico. 

Tendo presente a intensidade e prioridade com que se defendem os 

objectives pr6prios do grupo e o respeito pelos interesses contraries, e 

possivel estabelecer quatro inten~oes estrategicas (Figura 3.2), inten~oes 

que ilustram a existencia de uma vontade propria de actua~ao dos gestores e 

nao, apenas, urn mero papel reactive as decisoes da outra parte. 

As estrategias unilaterais ou distributivas debru~m-se sabre a (mica 

dimensao existente, embora os interesses sejam antag6nicos. Ou seja, este 

tipo de estrategias preocupa-se, apenas, com os interesses de uma das 

partes e podem ser representadas pela diagonal cujos extremes representam 

a cedencia e a imposi~ao. As estrategias bilaterais ou integrativas tentam 

identificar o que divide ambas as partes, ou seja, tentam reconhecer cada 

uma das dimensoes antag6nicas das partes presentes e, em principia, 

tentam a sua satisfa~ao relativa. Estas estrategias proporcionam, desta 

forma, maior satisfa~ao para as aspira¢es de ambas as partes e podem ser 

representadas pela diagonal cujos extremes representam a inac~ao e a 

resolu~ao. 

Como veremos mais adiante, a abordagem das coliga~oes - urn tipo 

especial de grupo - pode, de forma antecipada, ser inserida na 

representa~ao das estrategias de conflito que se segue (Figura 3.2), segundo 

os modelos de Pruitt e Rubin (1986) e de Thomas (1976), que se 

consideraram conjuntamente, apesar da sua diferente natureza. 

No primeiro modelo, os autores evidenciam quais os tipos de 

interesses em jogo, enquanto que, no segundo, sao os estilos de gestao do 

conflito que os autores explicitam estabelecendo, por conseguinte, uma 

liga~o a personalidade de cada uma das partes conflituantes. 
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Figura 3.2 Estrategias de conflito. 
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0 interesse na analise conjugada dos dais modelos, consiste em obter 

quatro pares de posic;oes que ilustram o posicionamento a assumir no conflito 

de grupo: 

• Cedencia face a uma atitude de acomodac;ao. 

• lnacc;ao face a uma atitude de evitamento. 

• Resotuc;ao face a uma atitude de colaborac;ao. 

• lmposic;ao face a uma atitude de competic;ao. 

As duas ultimas posic;oes - colaborac;ao, primeiro, entre as varias partes, 

para depois tentar impor a vontade as restantes partes - permitem entender a 
origem da constitui«;ao de certos grupos especiais denominados coligac;oes. 

1.1.3 -As coliga~6es 
0 estudo das coiigac;oes nas organizayaes passa sempre pela analise 

do poder dos actores internes e externos. 

Em qualquer questao social, onde intervem diversos grupos com 

diferentes interesses e com o mesmo grau de poder, a possibilidade de se 
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chegar a urn acordo, no sentido antes atribuido, depende de variaveis 

comportamentais como o grau e vontade de abdica9ao dos interesses 

pr6prios e tambem do grau de abdica9ao por parte dos outros grupos. Nesta 

linha de raciocinio, e, sobretudo, assumindo que ha urn compromisso, uma 

coliga9ao e uma alian9a temporal de grupos com interesses pr6prios 

divergentes e graus de poder semelhantes, mas que se formam para 

concentrar o poder repartido, a fim de obterem melhores garantias sobre a 

obten9ao de urn objectivo comum. A coliga9ao, por urn lado, permite 

prosseguir de forma concertada com as ac9oes para o objectivo comum e, 

por outro lado, ira, sobretudo, permitir que, por efeito acumulado dos varios 

poderes de cada componente, se erie uma maioria quantitativa, mas 

eventualmente, com urn poder acumulado menor. 

0 grau de atrac9ao de urn sector e ditado pela rentabilidade das 

grandes empresas nele inseridas, pelo que, decisoes nitidamente 

estrategicas tomadas pelas empresas para entrarem, sairem ou 

permanecerem com grandes economias de escala nesse sector, tornam-se 

criticas e nao podem ser assumidas de forma isolada pelas mesmas. 

Com efeito, num sector industrial, existem varias for9as de mercado 

como sejam: as empresas, os seus clientes, os fornecedores, os 

concorrentes, a banca e, ainda, o Estado - que pode ser accionista, 

fornecedor ou cliente - for9as que, com a finalidade de poderem interferir nos 

processos de decisao estrategica de certas empresas basicas, nao actuam 

isoladamente. E neste sentido que as for9as de mercado procurarao agir de 

forma agregada tendo por denominadores comuns: o caracter essencial dos 

servi9os que pretendem prestar, a vantagem da concentrayao, o interesse 

publico comum e relacionamentos privilegiados. Sera com base nestes 

factores que pensam poder ganhar voz e influencia junto das organiza9oes. 

0 que nos interessa reter nao sera tanto a perspectiva econ6mica 

destas cinco for9as do mercado, mas antes, as consequencias desse 

comportamento associativo e reivindicativo - as coliga9oes (CE) - no 

processo de decisao das organiza9oes. 

Por outro lado, no interior das empresas, e retendo as configura9oes 

estruturais defendidas por Mintzberg (1983), e, tambem, possivel identificar, 

entre outras, seis configura9oes de grupos - ou coliga9oes internas - em 
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func;ao do tipo de poder que retem na empresa. A coligac;ao interna 

dominante (CI), ao desempenhar urn papel proprio, com objectives, fontes de 

poder e espac;os privilegiados para os seus jogos de poder favorites, 

sobrepoe-se as outras configurac;oes eventuais, e sera esta a razao porque 

passa a caracterizar a empresa e nao por ser uma coligac;ao. 

A experiencia que a observac;ao nos deu ao nivel da administrayao, 

permitiu-nos contactar varias categorias de parceiros intervenientes e 

coligados que estao proximos da empresa, nosso estudo de caso, querendo

se, neste contexte, evidenciar que e a associac;ao de cada parceiro, a seguir 

indicado, com outro parceiro, que origina uma determinada coligac;ao. 

Parceiros para coliga~oes extemas: 

• Clientes, fomecedores, concorrentes 

e banca situados no ME pr6ximo 

• Associayaes sindicais, patronais 

e profissionais 

• Grupos ambientais, religiosos e 

comunitarios55 ah~m de "Opinion makers" 

e "Lobbies" 

• Estado - atraves de varias modalidades 

Parceiros para coliga~oes intemas : 

• Comissao executiva e CEO 

• Pessoal das linhas operacional e 

de logistica 

• Dirigentes da via hierarquica 

• Analistas da tecno-estrutura 

A existencia real de coligac;oes internas e externas constatadas ao 

nivel da empresa estudo de caso, e que a tornam longinqua do modelo do 

gestor-decisor unico e omnipotente actuando em concorrencia perfeita, foi 

muitas vezes percepcionada a partir da analise de informayao mediatica e do 

conteudo das entrevistas que efectuamos. 

Contudo, para o nosso estudo sobre a tomada de decisao, interessa

nos, antes de mais, salientar a existencia das coligac;oes no ambito da 

genese do seu proprio poder, na medida em que, este, se reflecte na tomada 

de decisao na organizac;ao. Como refere Mintzberg (1983), pode-se 

55 Os lobbies, que serao abordados na parte respeitante aos gestores como homens, significam urn 
caso especial de coligat;ao e com uma importancia extrema no mundo do petr61eo, pelo que terao urn 
tratamento desenvolvido no capitulo 4. 
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combinar cada tipo de coligayao interna com uma externa56 e estabelecer 

algumas configurayoes sui generis do poder das coligayoes nas e em torno 

das organiza9oes. Dada a sua apresentayao inicial em forma de metafora, 

optamos, por isso mesmo, em nao as traduzir (/d., Ibid.: 317): 

• "The Instrument - A command performance in two acts. 

• The Closed system - A private showing in one act. 

• The Autocracy - A solo performance. 

• The Missionary - A passion play. 

• The Meritocracy - A talent show in many acts. 

• The Political arena - A circus with many rings." 

Ainda no ambito do poder inerentes as diferentes coligayoes, 

queremos evidenciar determinadas particularidades teoricas que, como 

veremos, terao para nos todo o interesse. 

As configurayoes finais, atras enunciadas, embora passiveis de 

alguma critica - ao postularem diferenyas, em vez de as tomarem como urn 

objective-, constituem uma importante contribuiyao para o entendimento da 

genese e da localizayao dos varies poderes na empresa. 

A presen9a permanente de actores sociais e dos seus jogos e uma 

realidade perfeitamente visivel nas organizayoes, pelo que as . abordagens 

teoricas do tipo impessoal e redutoras estao, neste estudo, secundarizadas. 

Privilegiamos, porque verificamos, primeiro, as relayoes entre actores 

internes, nao no sentido de salientar cada jogo, mas, antes, quem joga, em 

segundo, a extensao concreta concedida aos actores externos localizados no 

meio envolvente proximo, que sao partes integrantes das varias 

configurayoes, e, finalmente, a importancia das estruturas informais e a 

cultura interna da empresa. 

56 Os tres tipos, a seguir indicados, de coliga96es extemas, combinadas com os seis tipos de 
coliga¢es intemas, originam urn numero elevado de combina¢es possiveis, pelo que apenas foram 
consideradas seis combina¢es finais, tidas como as mais plausiveis: 

CE - controladas + Cl - burocratica mecanistica ~ Configura~o Instrumental 
CE- passiva + Cl - burocratica mecanistica ~ Configura9So Fechada 
CE - passiva + Cl - personalizada ~ Configura~o Autocnfltica 
CE - passiva + Cl - ideol6gica ~ Configura9So Missionaria 
CE - passiva + Cl - profissional ~ Configura~o Meritocratica 
CE- dividida + Cl - politica ~ Configura~o Arena politica 
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As coligagoes resultantes de grupos de accionistas, de dirigentes 

executivos e staffs internos, entidades estatais, variadissimos lobbies, 

fornecedores e clientes, vern a revelar-se como sedes de poder verdadeiro, 

diferenciado e nao ocultavel. E por seu intermedio que podemos entender o 

alcance da definigao, ainda que abreviada e enigmatica, do autor antes 

referido (Mintzberg, .1983: 4) sobre o poder como sendo: 

" ... a capacidade de afectar os resultados e o ex ito das organizar;oes". 

1.1.4- A decisao em grupo 
Descendo urn pouco mais na hierarquia para niveis mais operacionais 

da estrutura, os grupos de trabalho especificos nao permanentes, formados57 

para se atingirem, em meios envolventes exigentes, determinados trabalhos 

concretos e dificeis de obter, constituem urn importante recurso de gestao, 

sobretudo nas empresas de grande dimensao, com padroes de exigencia 

bastante elevados e com sub-culturas e know-hows dispersos e variados. A 

influencia dos grupos de trabalho, pelo menos na preparagao da tomada de 

decisao, e inquestionavel, pese embora o conjunto de criticas psicol6gicas e 

econ6micas que se apontam a constituiyao e eficiencia de grupos de trabalho 

nas empresas. 

Sendo a existencia e contribuigao dos homens interligados em grupos 

para a preparagao da tomada de decisao organizacional uma das 

preocupagoes, te6rica e pratica, do presente estudo, utilizamos, o conhecido 

modelo de Vroom e Yetton (1973)- apesar de algumas reservas sobre a 

ausencia de preparayao tecnica do leader- para tentar identificar o grau de 

lideranya e de participayao do grupo na tomada de decisao - Figura 3.3. 

Nas abordagens te6ricas sobre a tomada de decisao organizacional 

notamos uma forte influencia da teoria do comportamento da decisao 

individual, atendendo a que a maior parte das decisoes nas organizagoes sao 

assumidas por homens (individuos). Todavia, estes, nao agem 

individualmente, nem atraves de processos lineares, estando, antes, em 

57 Estruturalmente, um grupo e formado tendo presente as finalidades a alcant;:ar, pelo que e 
indispensavel tomar em considera~o na sua composi~o. a dimensao, as normas, ou seja, as 
convic¢es criticas partilhadas pelos varios membros e os papeis esperados do desempenho individual 
e de grupo. 
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interacc;ao, enquanto gestores-decisores inseridos simultaneamente em 

varios grupos. Neste sentido, nao e possivel dissociar a sua tomada de 
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decisao na organizac;ao de fen6menos como a complexidade organizacional, U 
o contomo das decisoes estrategicas da organizayao, o conflito e o poder dos 

actores. Esta perspectiva nao considera, em exclusive, o comportamento do 0 
individuo nas organizac;oes, mas interessa-se, sobretudo, pelas pr6prias 

organizac;oes como unidades nao abstractas de objecto de estudo, uma vez 0 
que se ressalva que nas mesmas existem homens e com comportamentos 

concretos. Esta perspectiva de analise da organizac;ao preocupa-se, numa 0 
situayao de interdependencia, com as interacc;oes estabelecidas entre varios 

actores, nas quais o caracter politico - a abordar a seguir - tambem esta 

presente. 

1.2 - A perspectiva politica nas organiza~oes 

A interpretac;ao politica das organizac;oes - votada ao ostracismo 
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e, na actualidade, aceite e abordada por varios autores58
, preocupados em 

aprofundar a interferencia do poder, tanto no funcionamento das empresas, 

como na elaboragao das estrategias, e portanto, no processo de decisao nas 

organizagoes. 

0 funcionamento dos mercados em que se insere o mundo e o 

submundo do petr61eo, o d61ar, os pregos dos crudes da OPEP e dos 

combustiveis nacionais, a transacyao entre capitais publicos e capitais 

privados, as danyas alucinantes de parceiros estrategicos e as frequentes e 

diferentes intervengoes publicas, outras que nem sempre as da tutela, no seu 

todo, tern, sem duvida, uma componente eminentemente politica, nao sendo 

concretizadas apenas com preocupagoes de ordem racional e funcionalista. 

A abordagem politica organizacional defende que a decisao tambem 

resulta de urn processo e que este envolve a negociagao entre varios grupos 

internes e externos. Entre esses grupos, que interferem com a organizagao, 

ao existirem diferenyas quanto a objectives e preferencias sobre recursos, 

surgirao, inevitavelmente, conflitos que terao de ser enfrentados de forma 

negociada e nao de forma meramente racional. 

0 entendimento politico nas empresas deve subentender a existencia 

de interacgoes como forma de proteger determinados interesses, o que passa 

pela utilizagao da autoridade e do poder para se mobilizarem recursos, 

energias e informagao, embora com diferentes fins em mente (Tushman, 

1977). 

Defendemos que o estudo da perspectiva politica nas organizagoes e 

indispensavel porque, em primeiro Iugar, tern origem nas relagoes sociais, 

cruzadas e densas, que se geram no interior e em redor das grandes 

58 A abordagem do poder foi durante decadas minimizada ou ignorada pelos funcionalistas, atendendo 
a que a maioria dos autores colocava a enfase no conceito de lideran~ e de autoridade legal-racional, 
com origem na heran~ Weberiana e, ainda, no facto das fun{:Oes das empresas conterem uma dara 
ideologia. Por outro lado, existia apenas urn conceito unico de poder, a sua operacionalidade era dificil 
e, aquele, era conotado, muitas vezes, com a tradi9i!io Maquiavelica, onde predominavam atitudes de 
manipula9i!io e autoritarias, ou seja, com urn sentido eticamente negativo. No final da decada de 50, a 
tematica do poder nas organiza{:Oes sera desenvolvida em especial por Thompson (1956), March e 
Simon (1991) e Cyert e March (1963). Porem a influencia deste paradigma "behaviourista" foi 
reduzida, ironicamente, devido a urn dos autores, que mais havia contribuido para o seu 
desenvolvimento, ter publicado depois uma obra em sentido contrario (March, 1966). Nessa data, a 
escola francesa op6s-se a March (1966), e a Lawrence e Lorsch (1970) mantendo o enfase inicial do 
tema do poder, bern como o da presen~ e influencia diaria dos actores nas organiza{:Oes. 
A partir da decada de 70, o poder ganha definitivamente urn estatuto de idoneidade no ambito da teoria 
das organizagaes, sobretudo como aparecimento das obras de Lukes (1974), Pettigrew (1973), Crozier 
e Friedberg (1977), Pfeffere Salancik (1978), Pfeffer (1981), Mintzberg (1983, 1995), e, ainda, de Clegg 
(1975, 1989a). 
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empresas - nestas incluindo as que tern capitais accionistas divididos - e, em 

segundo Iugar, porque permite compreender a influencia do meio envolvente 

e as manobras de influencia na tomada de decisao (Gioia e Longenecker, 

1994). Neste sentido, Clegg (1996: 3), esclarece liminarmente: 

" ... management theory, as a body of knowledge, is thus a political 

discourse par excellence. It is not only knowledge pertaining to power 

in terms of complex relationship between individuals and corporate 

agencies... those relations that frame the everyday intrigues, 

disclosures and dramas of working life. It is also political knowledge in 

the ways that its theory legitimates some practices while it marginalizes 

others." 

Na realidade as decisoes sao efectuadas entre pessoas, por pessoas 

e para pessoas e, nesse sentido, constituem urn conjunto confuso de acc;oes, 

interacc;oes e contra-acc;oes indiciador de uma actividade politica das 

organizac;oes a qual implica que o foco das atenc;oes recaia no processo de 

tomada de decisao. 

No comportamento politico esta implicito que urn grupo e respectivos 

membros procura a satisfayao, tanto dos seus pontos de vista, como os da 

organizac;ao a expensas dos interesses de terceiros nao concordantes. 

Em termos funcionais, perante desacordos e conflitos encontrou-se, 

muitas vezes, o refugio no silencio continuando a acreditar-se nas virtudes da 

estrutura formal e no recurso a autoridade hierarquica legal-racional como 

vias resolutivas. Esta ultima ainda hoje se reconhece como necessaria, mas 

ja nao suficiente em termos operacionais, pelo que se tornam vantajosas 

outras soluc;oes, entre as quais o recurso ao poder. 

Nesta linha de raciocinio, a autoridade racional-legal e o poder, 

embora sejam realidades diferentes, podem estar presentes simultaneamente 

ou nao, na mesma pessoa do decisor formal. No caso de repousar apenas 

no detentor do direito a autoridade, poderemos assistir a "jogos de poder" na 

retaguarda e a celebre frase camoniana "a va gloria de mandar''. Sera neste 

sentido que Hacker (1964: 139) utiliza, em nossa opiniao, dubiamente a 
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expressao "the power to decide", embora se expresse59
, e, por isso, 

transcrevemos o original, em termos altamente realistas, na medida em que 

se refere, directamente, a presenl:(a substantiva do poder, que se encontra 

por detras ou implicado na autoridade racionai-Jegal no mesmo sentido de 

Barnes (1988). 

0 poder, no ambito do nosso estudo, nem se apresenta inserido nem 

como substitute da autoridade legal-racional, mas dentro de uma determinada 

perspectiva de decisao, como urn elemento ate indispensavel para 

complementar essa autoridade legal-racional na vida real. 

Na realidade, aos varios niveis das relal:(oes humanas quotidianas ha 

uma verdade, poucas vezes evidenciada, que e de existir uma autoridade 

legal-racional em paralelo com urn poder subjective, sendo desta exemplo as 

distintas posil:(oes que destrinl:(am gestores e administradores60
. 

0 poder, ou melhor, os varios poderes ou aquilo a que alguns chamam 

de poder nao pode ser hoje ignorado como variavel explicativa do processo 

de decisao estrategica nas grandes sociedades an6nimas e publicas, com 

59 
" ... The power to decide the kind and quantity of jobs to be made available. This power is not simply 

managemenrs traditional power to hire and fire. It is also the power to decide what kinds of work 
individuals will do for a living. (in many cases, this power is to some extent shared with unions). 
• The power to decide (within /ega/limits) where, when, and how the operations of the organization 

will be conducted. 
• The power to decide what services, supplies, or raw materials to buy from other firms; and the 

power to decide (within /ega/limits) how, where, and when to purchase them. 
• The power to decide the service to be provided or the product to be produced. 
• The power (within /ega/limits) to set and administer prices. 
• The power to decide the amount of new investment and how, where, and when to invest it. 
• The power to shape and temper the value systems of the nation's population through sponsorship 

of the mass media. 
• The power to influence the administration of existing legislation and the preparation and passage of 

new legislation by supporting candidates for political office and lobbying. 
• The power to influence the general health and welfare of entire communities and of the general 

population through the use of technology and processes that product noxious and irritating 
emissions. 

• The power to pay or withhold dividends. 
• The power to decide the amount of resources (if any) to be given to educational and philanthropic 

institutions and how, where, and when to make such gifts. 
• The power to withhold power. Managers are free to decide when the considerable power at their 

disposal will not be used, either partially or completely." 

60 A desenvolver no sub-capitulo 4.3.4. 
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conselhos de administra9ao multivariados61
. 

No presente estudo e nesta mesma linha - conforme ja abordado no 

modelo comp6sito de Quinn (1980) que privilegiamos - a perspectiva politica 

nao substitui as abordagens racionais e organizacionais, sendo antes 

complementar, atendendo a que a presen9a do poder-negocia9ao, com 

diferentes gradua9oes, jogos e resistencias, entre gestores, administradores, 

trabalhadores, accionistas privados e publicos, estara sempre omnipresente. 

1.3 - Valores e decisio 

Num estudo sobre o poder e a decisao torna-se indispensavel uma 

referencia aos valores pessoais que podem significar diferentes coisas e de 

importancia diferenciada para cada decisor, nomeadamente para os mais 

intelectualizados. 

Em qualquer organiza9ao a determinayao das finalidades efectua-se a 

partir de uma representayao de orienta9oes fundamentais desejaveis e 

manifesta-se em ideais colectivos. Numa acepyao mais concreta, os valores 

podem ser entendidos como estados desejados a serem utilizados como 

criterios para escolhas, preferencias ou justifica9oes de acordo com as 

normas sociais. Ou, noutra perspectiva diferente da concep9ao "do 

desejavel", os valores podem estar relacionados com a ideia de dever, ou 

seja, podem ser concebidos pessoalmente como o que "deveria ser", 

segundo a norma social. Nesta perspectiva, e interessante considerar na 

tomada de decisao as eticas da responsabilidade e da convic9ao. A primeira 

esta relacionada com a adequayao dos meios disponiveis aos fins, mas na 

etica da convicyao ha a considerar urn conjunto de valores em que o actor 

61 Nas organiza¢es atomistas e simples, num quadro de concorrencia perfeita, em que ha uma cadeia 
de comando directa e circunscrita a um unico decisor, a decisao e linear e, portanto, a questao do 
poder e tenue e pode, ate, nem chegar a colocar-se. Mas nas grandes organiza¢es, com estruturas 
complexas, a tomada de decisao e, fundamentalmente, a sua traduc;:ao real nao e pacifica, atendendo a 
cultura propria, ao caracter mecanicista dos "know-hows" da maioria dos aparelhos executivos e a 
distribui«;:ao do capital. 
Os exemplos sao multiplos sendo classicas as dicotomias: entre produc;:ao, comercializac;:ao e financ;as, 
entre produc;:ao e pesquisa, bern como as tensoes, no interior dos conselhos de administrac;:ao, entre a 
estrutura formal e a informal e ainda entre line e staffs (Luthans, 1992). Os varios membros de uma 
organizac;:ao, por possuirem formac;:ao tecnica e perfis pessoais diferentes, por deterem diferentes tipos 
de influencia e por inerencia e defesa das fun¢es de que estao incumbidos, apresentam objectivos e 
solu¢es senao contradit6rias, pelo menos nao espontaneamente convergentes, as quais acabam por 
se traduzirem em conflitos e negocia¢es. 
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acredita e segundo os quais age, independentemente, das consequencias da 

acc;ao que assume. 

Os individuos, em geral, tern uma certa tendencia para advogarem

mal - que o seu proprio sistema de valores e o normal e, por isso, alem de 

ser conhecido, devera ser aceite por terceiros. Sera nesta perspectiva que a 

maioria das pessoas considera desnecessario explicitar perrnanentemente os 

seus pr6prios valores, questao que pode estar na origem de varios 

desacordos e conflitos, ja que a origem dos sistemas de valores individuais e, 

para todos, diferente e desconhecida. 

0 sistema de valores individuais pode criar tensoes entre os decisores 

de per si e os grupos coligados, podendo tambem ser a semente de conflitos 

profundos nas organizac;oes62
. Nas grandes empresas do p6s-guerra e a 

nivel de quadros aceita-se cada vez mais que os valores podem ser 

hierarquizados, colocando-se no topo os valores econ6micos e politicos, e na 

parte inferior da hierarquia os valores sociais e religiosos tradicionais. Nesta 

perspectiva, os gestores-decisores estarao interessados materialmente nas 

suas aspirac;oes e carreira, em paralelo com a prossecuyao dos objectivos da 

organizayao63
. 

Os valores pessoais estao relacionados com a personalidade, a 

educayao e a instruyao recebida, confrontando-se permanentemente com as 

culturas organizacionais inerentes a evoluc;ao profissional de urn individuo. 

Os valores pessoais nao estao escritos nem regulamentados, mas fazem 

parte, quando existem, de urn patrim6nio comum societario e sao, em 

principia, reconhecidos por uma maioria como estando situados acima de 

qualquer neg6cio. Em gerac;oes anteriores, os valores numa sociedade 

aberta eram assumidos por todos como universais, embora, depois, o 

comportamento individual se diferenciasse desses valores universais. Neste 

caso e sem elitismos era a diferenya entre les uns et /es autres nas 

62 Os valores individuals, expresses em termos de organizac;:ao foram abordados no fim do seculo XIX 
por Andrew Carnegie, presidente da United Steel Corporation, citado em Frederik (1987) no livro 0 
Evangelho da Riqueza, no qual a abordagem classica da responsabilidade social da empresa e da etica 
e valores morais do empresario sao tratados. Dezenas de anos mais tarde Friedman ,et al., (1987) 
vern contestar totalmente qualquer responsabilidade social da empresa e cuja filosofia se pode resumir 
na frase antiquissima de "Caveat emptor". 
63 Voltaremos a este assunto na teoria da agencia, que abordaremos no capitulo 4 denominado carreira 
profissional dos decisores. 
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organizac;oes. A hierarquia demasiado rigida e as atitudes simuladas, 

porque simultaneamente moralistas e hipocritas, da sociedade, em 

conjugac;ao com a democratizac;ao do ensino e da igualdade entre gemeros, 

colocou muitos valores em causa ao nivela-los por baixo - a desconstruyao 

dos valores e da etica ha muito se iniciou na sociedade europeia. Para o alto 

capital os mercados passam a ser considerados quase sempre antes da sua 

propria nac;ao. Em termos de globalizac;ao capitalista, quando se detem a 

propriedade de capitais avultados - imperios financeiros em vez dos 

tradicionais imperios industriais - deixa de existir patria, e a logica com que 

os capitais se movimentam e completamente alheia a quaisquer regras que 

nao sejam as da sua propria "etica" de negocio. 

Esta etica capitalista, apenas os iniciados nessa arte a compreendem. 

Actua-se de uma forma muito flexivel, sem lealdades, ou piedades ou 

romance, havendo urn unico denominador comum - a discriyao e o sentido 

de oportunidade do negocio - no sentido de se atingir sempre o eterno e 

unico objective que e a obtenc;ao de lucro. Nesta logica e de acordo com a 

teoria da "agenciayao", o proprio gestor-decisor embora indigitado pelos 

accionistas nao e proprietario do capital, como veremos no capitulo 4 e, 

nesse sentido, nao the e permitido invocar esse codigo de valores exclusive 

dos capitalistas. A etica, nas grandes empresas, parece-nos ser, 

teoricamente, urn procedimento proclamado, embora na pratica quase diaria 

seja entendida como urn caso particular. Em algumas organizac;oes, mesmo 

participadas com capital publico, ha a convicc;ao de que possuir uma cultura 

empresarial corresponde a detenyao de uma elevada vantagem competitiva. 

Casos ha em que se defende que a partilha de valores comuns entre os 

membros de uma empresa constitui uma vantagem competitiva dominante, a 

nivel de elaborayao de uma estrategia, como e o caso do reconhecido 

modelo dos "sete esses- 7's" da McKinsey. Sera neste sentido que muitas 

organizac;oes elaboram formalmente urn codigo de etica profissional, cujo 

objective sera pretensamente contribuir para a uniao de todos os membros, 

no sentido de haver na empresa uma cultura global diferenciadora. Os 

codigos de etica devem ultrapassar as simples ideias generalistas e 

consubstanciarem normas e recomendac;oes concretas sobre a conduta do 

pessoal durante o exercicio da sua actividade na empresa (Gelinier, 1991). 
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A seguir, apresentamos a nivel te6rico, a introduyao de urn c6digo de etica 

(conduta) numa organiza9ao de grande dimensao: 

1- Ambito 

• Ambito do C6digo de Etica 

• Subsidariedade 

II- Valores Fundamentais 

• Responsabilidade 

• lndependlmcia 

• Profissionalismo 

• Confidencialidade 

• lntegridade 

Ill- Deveres Especificos 

• Comunicagao do exercicio de outras actividades 

• Lea/dade 

• Auto-forrnagao, aperfeigoamento actualizado 

• Reserva e descrigao 

• Parcim6nia 

• Ponderagao do interesse e prestigio do Grupo Petrogal 

• Solidariedade e cooperagao 

• Conflitos de interesses 

IV- Compromisso de cumprimento 

• Declaragao para assinatura 

Estes c6digos de etica, quando subscritos por todos OS dirigentes, 

publicamente e perante o C.E.O., acabam naturalmente por influenciar o 

processo de decisao na empresa. Na realidade, esse sistema de valores 

comum, perfilhado pelos varies decisores na organizayao, esta 

intrinsecamente presente em todas as fases das varias decisoes estrategicas 

e e urn valor cultural. No entanto, nao podem substituir a consciencia do 

decisor, enquanto homem, devido aos seguintes factores: 

• Diferente percepyao pessoal e entendimento de cada problema e 

respectiva decisao. 

• Diferente reac9ao etica - resistencia ou aceitayao - as pressoes 

organizacionais e dos lobbies. 

• Aderencia efectiva ou apenas meramente formal, a urn c6digo de etica da 

organizayao. 
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• Aceita9ao interior de que, na maioria dos casos da vida real, nao ha 

vantagens para certos interesses sem prejuizo de outros interesses. 

Em sintese, terminamos esta abordagem sobre os valores, citando Weber 

(Aron, 1994: 501 ): 

"... no interior de uma colectividade, tambem nao ha medida politica 

que nao inclua vantagens para uma classe e sacrificios para outra. 

Assim, as decisoes politicas, que podem e devem ser elucidadas pela 

reflexao cientifica, serao sempre, em ultima analise, ditadas por juizos 

de valor nao susceptiveis de demonstragao". 

1.4 - Formas de interpreta~io do poder nas organiza~oes 

Nas ciemcias s6cio-politicas o poder e urn conceito fundamental, da 

mesma forma que a energia e urn conceito fundamental em fisica. A palavra 

poder, pensa-se, provir do latim, tendo as suas raizes no vocabulo "Potere". 

lnicialmente estava associado apenas a "capacidade pessoal" e, mais 

modernamente, a capacidade de obter de terceiros aquila que desejamos, 

mesmo contra a sua vontade e que eles nao fariam na ausencia da nossa 

solicita9ao. 

Esta perspectiva, lata, sobre o poder tern sido analisada ate a 
exaustao e sucessivamente criticada, mas continua, apesar de tudo, a ser o 

ponto de partida de urn vasto campo da literatura, sendo inumeras as vozes 

contradit6rias sobre o conceito de poder. 

As analises do poder tern como uma das primeiras referencias a 

perspectiva hist6rica de Hobbes (1962) e de Maquiavel (1994), revelando 

depois dessa data urn dualismo acentuado. 

Para o primeiro autor, o poder constitui urn atributo que o agente 

possui, enquanto que para o segundo, o poder traduz uma rela~o de for~. 

Para o primeiro, o poder e urn instrumento, para o outro, o poder e uma 

estrategia. Hobbes, numa perspectiva, quanta a n6s, mais transcendente, 

descreveu o que o poder "e ou deve ser", enquanto Maquiavel, mais terreno, 

escreveu sobre o que o poder "permite fazer''. 
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Evoluindo no tempo e nao nos detendo nos conceitos de poder 

comunitario e social, nem no de poder de uma na9ao no sentido de sera 

capacidade de prevalecer em conflito ultrapassando obstaculos, os conceitos 

e mecanismos de poder que foram sendo, sucessivamente, objecto de estudo 

cientifico permaneceram, na realidade, multiples e variados. 

A relativa opacidade e divergencias que pode ser observada entre 

autores, deve-se, por urn lado, aos diferentes espa9os e interesses em que 

estes situaram os fen6menos de poder e, por outro lado, as origens politicas, 

sociol6gicas e econ6micas desses conceitos. 

No final deste paragrafo efectuamos urn sumario de algumas das 

diferen98s interpretativas sabre os varios poderes mas neste momenta 

podemos adiantar que as divergencias residiram, tanto na relutancia 

economicista de alguns em abordarem a vertente social do fen6meno, como 

noutros casas, na incapacidade de se moverem da sociologia geral para a 

organizacional. Neste sentido e evidente a rejei9ao de sucessivas pontes 

varias vezes oferecidas por autores como Clegg (1975), Gaventa (1980) e 

Pfeffer (1981 ). 

Especialmente no ambito das organiza9oes, as sucessivas analises 

efectuadas na vertente empirica, trabalhos normativos e estudos puramente 

te6ricos por parte de autores predominantemente anglo-sax6nicos e 

franceses permitiram-nos estabelecer, nao propriamente uma adapta~o de 

tipologias existentes, mas uma grelha de exposi~o desenvolvida ao Iongo de 

tres perspectivas - vozes iniciais, as vozes posteriores e a voz do poder

negocia9ao - cada uma desdobrada em varias correntes, conforme a seguir 

passaremos a expor. 

T odavia, em nosso entender e independentemente das perspectivas a 

referenciar, parece haver urn denominador comum em qualquer analise 

individual e de grupo relativamente ao poder: 

• 0 lado, ou interesses concretes, em que se situam os diferentes decisores 

com poder na tomada de decisao. 

• A resistencia - derivada das normas e do conflito - tanto pode ser uma 

resposta ao poder de terceiros como uma forma propria de poder. 
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• 0 poder pode ser utilizado quer para dominar o conflito quer para evitar o 

conflito. 

1.5 - Vozes iniciais do poder 

Nesta primeira perspectiva - vozes fundamentais - que data do inicio 

do seculo, o poder e considerado segundo duas correntes distintas. A 

primeira corrente, de origem directamente weberiana, considera o poder de 

forma substantiva, como urn atributo embebido na estrutura, cujo objective e 

servir os interesses do grupo dominante, relevando, portanto, uma 

perspectiva de dominio. 0 poder deriva da posse dos meios de produyao, 

mas e reforc;ado pela estrutura e pelas regras organizacionais64
. Por outro 

lado os trabalhadores, num contexto de conflito e resistencia, por terem 

criatividade propria eo saber das operac;oes (Weber, 1947), atraves do que 

fazem e como fazem65
, tern poucas, mas efectivas possibilidades de 

intervenc;ao sobre a estrutura formal e os recursos. 

Derivando o poder da posiyao hierarquica e estando embebido na 

estrutura, passa a ser reconhecido como normal e inevitavel, desde que se 

desenvolva apenas no interior da estrutura hierarquica, sendo considerada 

como ilegitima e fora de causa qualquer manifestac;ao fora da estrutura. 

Neste ambito puramente weberiano (Aron, 1994: 525) pode-se afirmar 

que o poder 

" ... e a probabilidade de se impor a propria vontade a urn outro apesar 

da possibilidade da resist€mcia do mesmo." 

Para Giddens (1976: 127; 1979: 91) o poder encerra as seguintes 

definic;Oes: 

"... capacidade do actor para intervir em sucessivos eventos a fim de 

lhes alterar o curso da acqao... e tambem como a capacidade de 

64 Segundo Schacht (1971), e ao contrario do conceito weberiano, o poder no sentido marxista deriva 
apenas da posse dos meios de produ~o. 0 espac;o, o "gap", entre a capacidade de trabalhar e a sua 
efectiva realiza~o implica poder e controlo nas organizac;:Oes e tem sido a descri~o desse espac;o um 
dos pontos fortes da tradi~o marxista. 

65 Esta ideia vem, cinquenta anos mais tarde, a ser desenvolvida nas relac;:Oes de trabalho segundo 
uma terminologia propria (whistleblowing) por varios autores, conforme a seguir se abordara. 
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assegurar resultados quando a obtengao desses resultados depende 

da actuagao de terceiros " 

0 sentimento de dominio, nomeadamente, conferido pela posse de 

recursos parece sera tonica desta corrente. Os psic61ogos French e Raven 

(1959: 150), numa das interpreta96es mais citadas nas obras da 

especialidade, destrin9am a posiyao entre influenciador e influenciado e 

consideram o poder como: 

II ••• 0 reconhecimento por parte do influenciado de que ha terceiros que 

o podem premiar e punir, que tern legitimidade de exercer a autoridade 

sobre ele, que possuem especializagoes que ele nao possui e que 

apresentam uma imagem referencial com a qual ele se gostava de 

identificar'. 

Em autores mais actuais a abordar o poder tem-se Galbraith (1983: 

20), Winter (1987: 196) e Gardner (1990: 55) que, tendo forma9oes bastante 

diferentes, fazem, no entanto, as seguintes referencias ao poder, 

respectivamente: 

" ... desdobrado anatomicamente na detengao dos meios de 

compensagao, de coergao e de promogao" 

II ••• capacidade de prevalecer em termos de nomeagoes ou iniciativas" 

" ... o poder implica o exercicio de influencia sobre terceiros". 

Antes de finalizarmos com uma referencia ao macro-poder, queriamos, 

ainda, salientar a linha de abordagem do poder para a tomada de decisao 

colectiva, a posi9ao de Dahl (1968) sobre "quem efectivamente- individuo ou 

uma elite - toma decisoes" e qual o tipo e dimensao de pluralidade apoiante, 

que ao ser ouvida esta, portanto, a ser significativamente considerada 

(Wolfinger, 1971). Nesta linha, a definiyao de Dahl (/d., Ibid.: 201), tern sido 

uma referencia obrigat6ria na literatura anglo-sax6nica: 

" ... 0 poder de '~" sobre "B" e a capacidade de '~" obter que "B" 

assuma determinada atitude que nao feria assumido sem a 

intervengao de ·~ ". 
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Num plano macro aborda-se o poder como uma meta-relac;ao. Neste 

caso, ha a considerar a existemcia de uma relac;ao condicionante de outras 

relac;oes - poder macro - que deriva dos actores, nas suas relac;oes 

interactivas, terem objectivos nao coincidentes que originam conflitos, o que 

conduz, por sua vez, a necessidade de existir urn poder superior 66 arbitral 

dos mesmos. Constata-se, portanto, uma dupla necessidade de poder, ou 

seja, uma relac;ao sobre relac;oes, uma arbitragem e, portanto, uma 

deslocac;ao para urn nivel superior de uma meta-relac;ao. Sera, este o 

conceito desenvolvido por Luhmann e citado por Barroso (1983: 1294): 

"0 poder existe quando uma solugao escolhida num processo de 

tomada de decisao feita a um nivel e, por sua vez, aceite a outros 

niveis como uma premissa, para as suas pr6prias tomadas de 

decisao". 

Ainda na perspectiva das vozes fundamentais e de igual importancia, 

ha a considerar uma segunda corrente claramente ligada ao management. 

0 conceito de poder foi, inicialmente, relacionado com as actuac;oes 

dos membros nao credenciados para a chefia dentro da estrutura formal e, 

portanto, com urn caracter de ilegitimidade. No entanto, tambem podia ser 

entendido como urn meio, neste caso ja legitimo, a cargo das chefias 

hierarquicas - vencendo oposic;oes internas e externas - para atingir 

objectivos empresariais formalmente instituidos. 

Nesta Corrente a emfase repousa fortemente na posse dos multiplos 

recursos organizacionais, mas cujo processamento se devera efectuar 

atraves da autoridade legal estabelecida pela estrutura. Assim, o poder, 

tambem assente nesses mesmos recursos era para uma maioria defensora 

do funcionalismo, considerado ilegitimo na medida que permitia atingir 

finalidades nao sancionadas (Enz, 1988). 

Em tempos mais recuados, na primeira metade do sec. XX, ja Barnard 

(1938: 163) definia poder como "a autoridade informaf', enquanto que para 

Emerson (1962: 31) o poder: 

66 Esta posicao. que remonta ao poder soberano, vern a ser colocada em causa posteriormente com 
Foulcaut (1977) que a seguir referiremos. 
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" ... resulta dos recursos que urn individuo controla e que sao 

indispensaveis a terceiros". 

Agora no ambito de chefia e lideran9a, Kotter (1988) advoga ser o 

poder do gestor-decisor inevitavel e, portanto, inquestionavel sob o ponto de 

vista do grupo superior dos gestores-decisores, mas altamente questionado 

por inumeros exemplos reais de despotismo empresarial por parte dos 

mesmos dirigentes. 

No mundo real, a posse de recursos nas organiza9oes e fundamental. 

No ·entanto, e o conteudo tecnico de cada urn dos postos de trabalho, em 

conjunto com o grau de interdependencia com os postos de trabalho de 

outras direc9oes que confere o poder, embora assimetricamente, apenas a 

alguns membros67 e nao a prescriyao funcional expressa pela estrutura 

formal de qualquer direc9ao. A resistencia, perante a dupla forya das regras 

burocraticas e da disciplina da linha de montagem deriva das rela9oes 

particulares de emprego de cada membra, com origem em determinada 

divisao do trabalho, muitas vezes efectuada segundo a tecnologia, o genera e 

a etnia. Se colocarmos a enfase no genera diz-nos Kanter (1979: 14) que o 

poder consiste na: 

" ... capacidade de movimento no sentido de assumir a mudam;a e 

atitudes relevantes, correr n"scos e dialogar .. . " 

e alerta, pertinentemente, para a reac9ao classica sabre o poder, ja que: 

" .. . e mais facil falar sobre sexo, do que falar sobre poder nas 

empresas" (/d., Ibid.: 65). 

Nesta corrente denominada na literatura, de management, existem 

outras posi9oes que se distanciam da anterior e que aceitam o exercicio do 

poder no interior da estrutura formal, desde que exercido em exclusive pelos 

dirigentes superiores. Neste sentido, assinalem-se alguns dos estudos 

efectuados nesta vertente do poder. Em primeiro Iugar, citemos Hickson 

67 Esta realidade tern sido permanentemente observada na vida empresarial e teoricamente negada ou 
confirmada por inumeros autores. No presente estudo reteve-se, em concreto, as classicas abordagens 
iniciais de Thompson (1956) e Crozier (1963) sobre este tema. 
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: I 
(1971) e o seu trabalho denominado de "estrategia contingencial" onde o 

r I poder e relacionado com a incerteza do meio envolvente e o desejo do . 

respective controlo por parte de sub-unidades especiais no interior da 

empresa. 0 autor considera que essa capacidade de exercer urn novo . J 

controlo vern diferenciar, entre si, as varias unidades da organiza~ao e que 

lhes confere urn substancial poder. Urn dos aspectos importantes da ~ f 
contribui~ao deste tipo de trabalhos esta no facto do poder nao ser, agora, 

disfuncional nem ilegitimo, mas, sim, indispensavel para ajudar a controlar o 

grau de incerteza do meio envolvente. 0 poder e analisado em termos de 

contingemcia, e certo, mas, pensamos, com uma clara e inevitavel utilidade 

estrategica. Nesta mesma posi~ao critica encontramos Bennis (1989) que 

faz uma profunda apologia a existemcia e necessidade do poder. 0 autor 

critica a democracia americana e as grandes organiza~oes com base na 

ausencia da utiliza~o do poder nas ultimas decadas, enfatizando a 

banalidade dos gestores, a quase nula vontade de liderar, salientando a 

necessidade do poder nas organiza~oes e, mais, a sua utiliza~o num sentido 

de real implementa~o das ac~oes. 

Tambem neste mesmo sentido dao o seu contribute Bennis e Nanus 

(1985: 6-16) que entendem o poder como: 

"... todavia, ha a/go que falta . . . poder, a energia basica para 

desencadear e sustentar a acqao que traduz a intenqao em realidade, 

qualidade sem a qual os lideres nao podem liderar." 

II ••• a energia basica para iniciar e sustentar a acqao um dos principais 

problemas com que as organizaqoes se confrontam, hoje em dia, nao 

e o de demasiadas pessoas exercerem demasiado poder, mas antes o 

contra rio ... hoje em dia, o poder e conspicuo pela sua ausfmcia. Falta 

de poder no rosto da crise. Falta de poder no rosto da complexidade 

... o poder foi sabotado ... as instituiqoes sao rigidas, e indolentes." 

Para Toffler (1991: 27) o poder tern urn vasto alcance: 

II o poder envolve o conhecimento, a riqueza, a forqa e respectivas 

relaqoes mutuas para se conseguir que as pessoas actuem de uma 

dada maneirall. 
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Continuando, ainda, nesta posiyao critica, Pfeffer (1994: 43) abordou 

especificamente o poder na 6ptica da dificuldade de obtenyao de recursos -

fontes de poder - no meio envolvente transaccional da empresa. No 

entanto, faz uma interpretayao muito alargada do conceito de poder, sendo 

critico, nomeadamente sobre a legitimayao do poder. 

" ... poder e a capacidade potencial de influenciar o comportamento, de 

alterar o curso dos acontecimentos, de veneer resist€mcia e de levar as 

pessoas a assumirem-se, o que de outra forma nao fariam". 

0 poder e abordado na obra pioneira de Pfeffer (1994: 27), como urn 

exercicio real e nao como uma abstracyao, desmistificando este exercicio nas 

grandes organizayoes e na administrayao americana da seguinte forma: 

" .. . nao ha duvida de que o poder e a influ€mcia podem adquirir-se e 

exercer-se para fins malevolos. Claro, a maioria dos medicamentos 

pode matar milhares de pessoas se tornados nas quantidades 

erradas ... " 

"... e interessante que, quando somos nos a usar o poder, vemo-lo 

como uma forqa boa e desejamos ter mais. Quando sao os outros que 

o usam contra n6s, particularrnente quando e usado para frustrar os 

nossos objectivos ou ambiqoes, vemo-lo como urn mal ... " 

Numa breve conclusao, a corrente funcionalista, com mais ou menos 

demarca9oes sabre o poder, na area da gestao das organizayoes, pouco 

teve e tern a dizer as outras correntes. 0 poder e, por esta, considerado, a 

partir da posse dos recursos, fora da estrutura formal, sendo, portanto, 

disfuncional e perturbador dos objectives estabelecidos pelos gestores

decisores. E quando por estes e exercido, e para repelir ataques ou proteger 

a empresa - derrotar o conflito e nao o evitar - assumindo-se entao, que o 

poder e aceitavel e legitime quando exercido pelos gestores-decisores 

superiores, sendo inaceitavel e ilegitimo quando usado contra as decisoes 

dos mesmos, nas rela96es de trabalho. 
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Esta importante corrente parece "ignorar" que qualquer estrutura 

organizacional, apenas pelo facto de existir, nao e garante de neutralidade. 

A questao da legitimidade depende sempre, como ja assinalamos, de que 

lado esta posicionado o decisor, uma vez que e ele que determina o que e, e 

o que nao e, legitime. Potenciais abusos do poder, por parte de grupos 

dominantes, sao subestimados, enquanto que tentativas para alterar as 

prerrogativas dos gestores-decisores sao, nesta corrente, automaticamente 

desacreditadas e etiquetadas de "politicas manipuladoras ou envolvimento de 

interesses pessoais". E neste sentido que Clegg (1989a), assinala que 

qualquer manifestayao de poder, por parte do pessoal que e dirigido, sera 

sempre obscurecida pelo pessoal dirigente, como fim de despolitizar a vida 

organizacional. 

1.6 - Vozes posteriores sobre o poder 

Nesta segunda perspectiva, que denominamos vozes e correntes 

posteriores do poder, avan~mos primeiro com urn conceito de poder numa 

perspectiva de processo pondo em relevo a face mais politica do poder, por 

esta ser evidente nas empresas de grande dimensao com capitais 

pulverizados - ou seja, onde o poder e dividido. Nord (1978: 675) sustenta 

que ha que enfrentar realidades politicas internas inequivocas - "political 

power games". Reconhece a importancia das co-op9oes e das coliga9oes 

que concorrem entre si, por vezes, mesmo desumanamente, reflectindo-se 

nas organiza96es a mesma for9a de poder que advem da sociedade. Nesta 

segunda perspectiva gostariamos de referir, primeiro, Clegg (1975, 1989a) -

alias todo este paragrafo tern subjacente a leitura de varios dos seus 

trabalhos - na medida que se considera de todo o interesse para este estudo, 

a sua concep9ao sobre os circuitos de poder, a partir dos quais o autor tenta 

explicar a genese do poder. Assim, este e entendido como uma relayao e 

nao como urn atributo. 0 poder e alga que nao pode ser possuido. 0 seu 

exercicio, depende do tipo das rela9oes existentes entre os agentes, na 

medida em que estes, sustentam, mantE~m ou transformam, num dado 

momenta, o poder que existia anteriormente. 0 que nos parece fundamental 
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assinalar, neste autor, e a existencia de tres circuitos atraves dos quais o 

poder circula: 

• 0 circuito esporadico, no qual estao situados os varios tipos de agentes68 

que controlam recursos e estabelecem alianc;as de forma a 

desencadearem acc;oes. A possibilidade de desencadeamento destas 

deriva exactamente das condic;oes existentes nos dois circuitos a seguir 

citados. Esta e, consideramos nos, uma das caracteristicas inovadoras 

de Clegg (1989a). 

• 0 circuito de integrac;ao social identifica as dimensoes legitimas e 

ilegitimas do poder, atraves da especificidade das regras existentes e 

tendo presente as eventuais tensoes entre a posse de meios materiais, 

traduzidos num aparelho industrial existente e o conjunto de valores e 

normas entretanto institucionalizados. 

• 0 circuito de integrac;ao do sistema refere-se as possibilidades de controlo 

sobre os bens materiais e sobre a disciplina. As condic;oes de produc;ao, 

ao poderem ser alteradas, podem conceder ou retirar poder aos agentes 

decisores e constituem, portanto, a principal fonte de inovayao e tensao. 

Estes tres circuitos deverao ser integrados atraves de urn posto de 

intersecc;ao comum69
, no qual, os varios interesses, ao serem cruzados, dao 

visibilidade ao conflito e as relac;oes de forc;as dos poderes, conforme 

indicado na Figura 3.4. 

A introduc;ao de uma alterayao estrategica importante na organizac;ao, 

como pode ser uma inovayao tecnica ou uma nova distribuic;ao de capitais, 

pode causar serias alterac;oes no circuito de integrac;ao social, o qual, as 

repercutira ao circuito de integrac;ao do sistema. Este circuito, por sua vez, 

ira afectar o circuito esporadico, no qual os agentes perante as alterac;oes, 

terao de rever as suas estrategias e, nesse sentido, terao de visualizar o 

exercicio do seu poder. Entao, o entendimento deste exercicio de poder, na 

68 A teoria de agemcia na empresa sera abordada no capitulo 4. Em Clegg (1975) o agente e entendido 
num sentido bastante lato e que ultrapassa o individual. 

69 0 conceito de ponto de passagem obrigat6rio foi desenvolvido na sociologia da translacc;:8o e na 
teoria das redes, pelos soci61ogos franceses Calion (1986) e Latour (1991). 
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Fonte: Adaptado de Clegg (1989a). 

Figura 3.4 Circuitos de poder. 

actividade diaria das organizac;oes nao pode ser encontrado no circuito onde 

actuam os agentes, mas nos outros dois circuitos que e onde existirao, 

embora nao visiveis, as condic;oes de integrac;ao social e controlo que 

provocaram a alterac;ao original. 

Nesta corrente relacional, em que a enfase e colocada na prevenc;ao 

do conflito, temos de referenciar o conceito de outflanking (Mann, 1986). 0 

silencio que, em principia, se entende no sentido da aceitac;ao dos factos, 

tanto pode provir do desconhecimento desses factos - ignorancia ou 

isolamento geografico ou divisao em turnos de trabalho diferidos - como do 

conhecimento bastante aprofundado dos mesmos e, logo, do reconhecimento 

antecipado da inutilidade de uma expressao visualizada de contestac;ao. 

Assim nesta corrente sao ainda de salientar as referencias a 
construc;ao dos silencios, ideia que se traduz na expressao subtil do 

consentimento (Burawoy, 1979), obtendo-se, este, tanto atraves da 

observac;ao das regras estabelecidas burocraticamente, como atraves da 

pressao do controlo tecnico sobre o trabalhador. Esta disciplina emana, 

sobretudo, da linha de montagem e reporta aos processes iniciais de 

estruturac;ao do trabalho (Braverman, 1974). 

Em muitas organizac;oes pode observar-se uma relativa tranquilidade 

de relac;oes e, logo, ausencia de conflito. Esta situac;ao levou varios autores 

a suspeitar deste pacifismo e a colocarem a questao se a inacc;ao observada 
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seria natural ou o resultado da existemcia concreta do exercicio de urn poder 

com uma forma invisivel e subtil - when actors remain unaware of their 

sectional claims (Ranson, 1980: 8). Sera este uso do poder, provocador de 

uma atitude silenciosa da parte dominada, que tendera a favorecer grupos 

elitistas, de administradores e directores-gerais nas empresas, 

impossibilitando, atraves da forc;a psicol6gica qualquer possibilidade de 

expressao. 

Finalmente, refira-se, no que respeita a resistencia nas organizac;oes, 

a "teoria do recado, ou assobio - whistleblowing ", segundo a qual se 

denuncia a opiniao publica no exterior da empresa, a pratica de acc;oes 

ilegais internas, com a finalidade de melhorar as condic;oes de trabalho 

(Miceli e Janet, 1992). 

Apesar deste tipo de acyao, ter hoje ultrapassado a area do controlo 

de trabalho nas organizac;oes e de ter sido interpretada como uma reacyao 

etica de recurso (Elliston, 1982), ou ainda como uma atitude de dignidade 

profissional (Greenberger, 1987), ela contem - e observou-se o assunto 

directamente - urn comportamento politico de resistencia. As empresas 

respondem, por isso e quase sempre, ao recado, com a mensagem de 

"informayao nao verdadeira ou irresponsavel" e, reagindo claramente atraves 

de atitudes sobre os trabalhadores, desde a negociayao e arbitragem ate a 
influenciayao monetaria e a violencia. 

0 que esta em causa e neutralizar o poder dessa informayao que tern, 

naturalmente, urn caracter expressive e instrumental junto da opiniao publica 

externa. Este tipo de poder, ao contrario dos outros tipos ja descritos, pode 

ter uma plena visibilidade, como e o caso apresentado na figura 3.5 e 

constituiu urn caso real reconhecido durante anos de vivencia empresarial. 

Mas nao se pode deixar tambem de assinalar que esta forma de 

poder, por vezes, e assumida subtilmente. 0 "recado" antes de sair e 

enviado por via indirecta a urn director, ambiguamente relacionado, e caso 

este concorde, sera enviada uma proposta sua para a administrayao no 

sentido da correcc;ao desejada. 

E curiosamente, atraves deste artificio, a proposta acaba por ser aceite 

sem perturbac;oes e em contrapartida o "assobio" nao chega ao exterior. 
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• 

Fonte: Comissao de trabalhadores da Petrogal (2000). 

Figura 3.5 A tecnica do "Assobio". 

Ainda nesta perspectiva, de outras vozes sabre o poder, existe uma 

corrente bern relacionada com a area do management que tern elevado as 

suas vozes sabre a necessidade de legitimayao do poder nas organizayoes 

(Pettigrew, 1973). 0 poder e utilizado em relayao ao significado, para que 

terceiros tenham uma visao menos negativa do "significado" de certos factos, 

atraves de justificayoes ardilosamente construidas, de forma a permitir que 

certas decisoes, depois de assumidas sejam reconhecidas e justificadas 

como racionais. E em principia, segundo esta atitude premeditada, as 

decisoes alem de 16gicas serao sempre legitimas (Frost, 1987). 0 decisor, 

neste caso, preocupa-se em nao enfrentar o conflito directamente e veneer, 

na linha tradicional mas em antecipar intervenyoes tanto "cirurgicas" como de 
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alian9as, junto dos opositores que estao entrando ou amea9ando a sua 

esfera de influencia na empresa. 

Outra corrente, bern diferente das anteriores, considera que na vida 

real nao existe uma interven9ao participada de todos os intervenientes no 

fen6meno do poder, conforme e referido na perspectiva dos pluralistas e 

muito menos essa ausencia significa qualquer consenso. Nesta corrente que 

se identifica com o poder do processo e no qual o mesmo e usado para 

derrotar o conflito, ha que neutralizar a outra parte, atraves da permissao da 

sua intervenyao mas apenas em conteudos meramente pacificos. 

Bachrach e Baratz (1970) apresentaram esta mesma questao atraves 

da apresentayao de "duas agendas" em que apenas a agenda das questoes 

nao conflituosas e apresentada visivelmente para decisao enquanto que a 

agenda pesada, das questoes litigiosas, e endereyada sigilosamente para urn 

nivel de nao decisao, 0 que implica que nao transpareya qualquer 

constata9ao. Mas o facto de haver duas agendas parece significar 

exactamente a existencia de urn conflito latente, embora nao visivel e 

consubstanciado sabre o conteudo da segunda agenda. 

Finalmente, ha a referenciar a interpretayao do poder efectuada por 

Lukes (1974) e na qual o autor abrange, em tres sec9oes, quase todas as 

correntes ja explicitadas neste estudo. 

1.7- A voz do poder-negocia~io 

Nesta terceira perspectiva70 de observar o poder, evidencia-se a 

70 
Apenas com urn sentido de mera complementariedade, e ah~m empresa, embora salvaguardando a 

sua enorme importancia, nomeadamente numa perspectiva de p6s-modemidade, considerou-se 
vantajoso efectuar uma breve referencia ao conceito de poder disciplinar. 
Nesta corrente, devida a Foucault (1977) o poder e concebido, como uma tecnica, que atinge os seus 
efeitos sobre os individuos, atraves do seu caracter discipliner, tendo primeiro sido observado em 
certas institui96es especiais do Estado e depois na fabrica e na sociedade. 
Nesta interpreta98o do poder, nao se observa nem a existencia de urn espa90 concreto, nem a posi98o 
dual dos que tern e nao tern a concentra98o do poder, nem interesses especificos, mas apenas uma 
pratica relacional numa rede permanente e m6vel. 0 poder esta embebido na vida diaria dos homens. 
A finalidade da pratica disciplinar e, atraves da normaliza98o e cria98o de rotinas e controlos, 
conseguirem-se corpos obedientes, e o poder, atraves dessas mesmas praticas disciplinares, alastra 
como uma teia por toda a sociedade. 
A disciplina deriva, nao da proibi98o a partir do Direito ou da violencia, mas do conhecimento e op98o 
dos varios saberes- fundamental - que permitem dominar o corpo, a memoria e as emo96es. 
As praticas disciplinares ja eram ancestrais no mundo ocidental, mas agora passam a situar-se, nao a 
urn nivel central, mas capilarmente, atraves de alian99s, a urn nivel de urn micro-poder (Foulcaut, 
1979:XVII) que visa transformer as pessoas, com perfeita indiferen99 pelos seus sentimentos pr6prios, 
em papeis especificos e ordenados, sem desvios, de uma pe99 de moral organizacional. 
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caracteristica negocial e a existencia nas organiza9oes "de jogos entre 

acto res e as mesmas", os quais podem ser entendidos como urn mecanismo 

segundo o qual os homens estruturam as suas rela9oes de poder. Enfatiza

se a trama de rela9oes entre pessoas ou grupos fora do ambito da estrutura 

formal, surgindo em evidencia, todo o caracter relacional e assimetrico do 

poder devido a uma desigual dominio de recursos pr6prios, por parte de cada 

urn dos actores. 

Considera-se, assim, que ha cedencias e reciprocidades de influencias 

multiplas entre actores, que implicam trocas e adapta9oes comportamentais 

entre estes, pelo que o poder esta inseparavelmente ligado a ideia de 

negocia9ao (Crozier e Friedberg, 1977). Para a defini9ao de poder como 

negocia9ao e vantajoso abordar alguns conceitos preliminares. 

A analise estrategica, segundo os autores citados, esta relacionada 

com o conceito de jogo - na elabora9ao de estrategias e legitimo aparentar 

inten9oes que nao sao as verdadeiras - como o instrumento essencial da 

ac9ao organizada. 0 funcionamento das organiza9oes decorre do tipo de 

jogos que os diferentes actores realizam, formal e informalmente nas 

organiza9oes. A informa9ao e os papeis prescritivos sao assim 

ultrapassados. As referencias te6ricas fundamentais na analise estrategica, 

para se poder chegar ao conceito de poder-negocia9ao sao, alem do jogo, o 

sistema concreto de ac9ao e a margem de incerteza: 

• 0 sistema concreto de ac9ao e urn conjunto humano estruturado, que 

coordena as ac9oes dos actores atraves dos seus mecanismos de jogo 

(/d., Ibid., 1977) e condiciona a forma como os actores organizam 

informalmente o seu sistema permanente de rela9oes, estabelecem as 

alian9as e sentem os constrangimentos. 0 sistema tern como 

pressupostos a autonomia dos actores, a sua recusa em serem objectos e 

ainda a racionalidade limitada. 

• A margem de incerteza deriva do grau de imprevisibilidade do 

comportamento dos actores o qual esta baseado nas estrategias e 

objectivos pr6prios e nos constrangimentos derivados das regras 

estabelecidas pela propria estrutura. 
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• 0 poder-negocia9a0, segundo Crozier e Friedberg (1977: 66), e o 

seguinte: 

" ... 0 poder de ''A II sobre 118 11 e a capacidade de ''A II conseguir que, na 

sua relagao com 118 II os termos de troca /he sejam favoraveis". 

Esta defini9ao implica subjacentemente as ideias de rela~o social, de 

reciprocidade de comportamentos a partir de recursos desequilibrados de 

troca, da presen9a permanente de actores e ainda de uma organiza9ao como 

teatro do poder. 

A origem do poder situa-se no maior ou menor controlo da margem de 

incerteza por parte dos actores, mas estes para o exercerem nas empresas 

term de dispor de fontes individuais de poder, como sejam a competencia 

tecnica, a capacidade de dialogar com os outros actores do meio envolvente, 

o controle da comunica~o e da informa9ao e finalmente o dominio das 

regras organizacionais. 

Os autores, sabre o sistema da ac~o organizada e uma visao 

negativa do poder, esclarecem: 
11 
••• o poder tern uma rna imagem nas nossas sociedade. Envolve-o urn 

tabu mais forte que o tabu sexual. Ora a autoridade (legitima) e 

valorizada e erguida ao pinaculo, ora o poder e posto nas ruas da 

amargura, de recuo hofforizado. lmagina-se o mundo e a acgao social 

povoados por pequenos 11Maquiaveis 11 perfeitamente cinicos, amorais e 

sem fe nem lei, para quem nada seria sagrado ... II •••••• 

11 
••• claro que podemos encontrar personagens dessas nas 

organizagoes como e a figura bern conhecida do caffeirista. II (Crozier e 

Friedberg, 1977: 258). 

E enfaticamente, sabre a existemcia do poder na vida real das organiza9oes: 
11 
••• /e concept de pouvoir est un concept indispensable pour /es 

sciences sociales: des phenomenes de pouvoir accompagnent 

necessairement tous les processus d'integration socia/e qui constituent 

un des objets, sinon /'objet essentiel d'etude de Ia sociologie; on peut 

dire a Ia limite qu'il n'y a pas d'integration, pas de societe possible sans 

pouvoir ... II Crozier, 1970: 29). 
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A descri98o te6rica da terceira perspectiva de observar o poder, chegou ao 

fim, mas torna-se ainda indispensavel, em termos deste estudo, evidenciar os 

seguintes pontos particulares, nomeadamente no ambito do litigio que houve 

entre os autores franceses citados e March (1966). 

A organizac;ao e considerada como urn conjunto humano em 

estrutura98o, aberto, que obedece as suas pr6prias regras em evoluc;ao e 

nao aceita o meio envolvente como urn dado determinista. As organizac;oes 

e as respectivas regras estruturais constituem o teatro do poder que 

simultaneamente influencia e e influenciado pelos actores alem de ainda 

desempenhar urn papel arbitral de conflitos entre os mesmos. 

0 conceito de jogo e fundamental. Os jogos estruturam os processos 

de troca e de negocia98o, atraves dos quais, os actores regulam e gerem as 

suas dependencias reciprocas. 0 jogo e o principal instrumento do poder. 

0 poder e irredutivel, da interdependencia dos actores, havendo urn 

cordao umbilical entre poder e rela98o e depois entre relac;ao e troca. Esta, 

na acepc;ao de poder-negocia98o pode apresentar as seguintes perspectivas: 

• Uma interpreta98o econ6mica, no sentido instrumental de se trocarem 

reciprocamente comportamentos pessoais. 

• Uma interpretac;ao politica, num sentido macro, que ultrapassa a troca 

econ6mica estendendo-se a alterac;ao, a favor de urn dos actores, das 

regras que governam a troca econ6mica. 

• Uma interpreta98o relacional que ultrapassa a ideia restrita de atributo, 

nao podendo por isso o poder, ser armazenado, mas sim sentido, a 

semelhanc;a de outros sentimentos, pelas pessoas. 

Os actores aceitam a racionalidade limitada e sao aut6nomos na 

medida que convictamente nao se consideram meros recursos passivos dos 

accionistas - influenciam os outros actores e a propria organizac;ao. Assim, 

a autonomia e a imprevisibilidade do comportamento dos actores, uma vez 

que a ac98o colectiva s6 e parcialmente regulamentada, tornam possivel a 

existencia de uma zona de incerteza, a qual constitui condi98o indispensavel, 

para o exercicio do poder. 
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A distancia desta posi9a0 de Crozier e Friedberg (1977) a teoria da 

e·strutura contigencial desenvolvida por March (1966)71 e abismal. Este tenta 

estabelecer, contingencialmente, regras absolutas e impessoais para a 

organiza9ao - ignora a zona de incerteza - como se esta existisse sem 

pessoas fisicas e vivesse urn mundo determinista. A existemcia de zonas de 

incerteza viabiliza o exercicio do poder, enquanto March (1966), ao ignora-lo, 

nessa data, esvazia o conceito de poder nas organiza96es a partir desse 

pressuposto. 

0 sistema de ac9ao concreto diferencia-se das correntes funcionais e 

sistemicas na medida que contem os conceitos de interdependencia e de 

interac9ao. 

A analise estrategica nao considera os juizos morais, na medida que 

considera o conflito como normal nas empresas e presente na explicita9ao de 

todos os tipos de objectivos individuais, grupais e organizacionais. 

A presen9a do poder-negocia9ao, entre outros, e inegavel nas 

organiza9oes modernas de grande dimensao, mas independentemente desta 

realidade, e sobretudo o seu entendimento que e fundamental nas 

organiza9oes para o estudo da decisao, na medida que esta e sempre 

assumida por homens: 

" ... o poder nao decorre exclusivamente da autoridade hierarquica 

formal... mas tambem das funr;oes e estruturas que estao 

directamente relacionadas com o processo de decisao ... Estrategias e 

objectivos organizacionais, individuais e grupais sao socializados a 

partir de situar;oes contingentes, dando azo a configurar;ao de 

sistemas de acr;ao concretos ... " (Ferreira, et al., 1996: 126). 

"... o interesse e a vantagem de uma analise em termos de 

"estrategias" e 'Jogos" e que ela permite abrir uma perspectiva de 

investigar;ao... tratando o comportamento humano tal como e/e e: a 

afirmar;ao e a actualizar;ao de uma esco/ha num con junto passive/ ... " 

(/d., /bid.:125). 

71 A hist6ria do estudo da teoria do poder, confonne ja se referenciou, esta ligada a evolu98o do 
trabalho academico deste autor, que em 1966 alterou as suas ideias iniciais sabre o poder. 
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1.8 -0 confronto entre os varios conceitos de poder , J 

As perspectivas citadas sabre os poderes podem ser sintetizadas ' ) 

atraves dos criterios do poder sabre os recursos proprios, ou sabre os 

processes que se utilizam ou ainda sabre o dominio que se tern de outorgar [ ) 

varios significados a realidade. Perfilha-se que depois de se ter estudado o 

poder e simultaneamente ter vivido nas empresas com o poder, ou algo a que [ J 

se costumou designar por poder - a va gloria de mandar camoniana - nao e 

possivel tirar conclusoes liquidas ou definitivas. Mas mesmo assim ousamos ~· J 

avanc;ar, com algumas sinteses sabre o poder, a partir das varias 

perspectivas do seu multiplo entendimento: 

• 0 poder e funcional, quando nas maos dos gestores para atingirem 

objectives organizacionais, e disfuncional, nas maos dos outros, que 

querem interferir nos mesmos objectives. 

• 0 poder tanto pode ser uma variavel independente - dominic - como uma 

variavel dependente - resistencia. 

• 0 poder pode ser considerado como urn acto intencional originando 

causalidade e tambem como urn jogo nao previsivel entre actores. 

• 0 poder pode ser entendido como urn meio atraves do qual se garante a 

legitimidade e como a encarnac;ao das acc;oes ilegitimas. 

• 0 poder pode identificar-se tanto com as medidas formais relacionadas 

com a legitimidade como com as acc;Qes informais relacionadas com a 

ilegitimidade. 

• 0 poder pode significar, tanto uma condicionante no conflito como urn 

meio activo para dominar o conflito. 

• 0 poder pode ser definido, como uma fonte deliberadamente mobilizada 

no interesse proprio de apenas alguns, e como urn sistema de relac;oes, 

isento e sem interesses, mas atraves do qual apenas alguns (os mesmos) 

usufruem beneficios. 

• 0 poder e faculdade de mandar e a capacidade simultanea de se fazer 

obedecer. 
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Finalmente, aprendi tambem, que ha uma economia politica de 

relayoes de poder, na qual os poderes quando nao sao exercidos por quem 

os conseguiu obter e ainda os detem, rapidamente passam de mao e a ser 

detidos por quem os passou a exercer. 

2 - 0 CONTEXTO SOCIOLOGICO ORTODOXO - 0 PODER NO INTERIOR DAS 

ORGANIZACOES 

Na segunda metade deste seculo e numa sociedade pas-industrial 

emergiu uma nova classe de trabalhadores com actividades intelectualizadas 

e que procura apropriar-se da tomada de decisao estrategica nas 

organiza9oes. 

Num processo de tomada de decisao, e conforme ja referido, ha 

normalmente a considerar a decisao em apreyo e o sujeito-decisor na 

organizayao. A questao do sujeito-decisor, pela sua relevancia, sera tratada 

especialmente no capitulo 4, pelo que passaremos a abordar o poder dos 

dirigentes nas organizayoes. 

2.1 - Os profissionais da decisao e do poder intemo 

Os meios envolventes, outrora considerados estaveis e simples, 

tornaram-se depois da segunda guerra mundial cada vez mais hostis e 

turbulentos, influenciando directa e indirectamente a actividade da empresa e, 

consequentemente, o processo de tomada de decisao estrategica. A 

possibilidade de acesso e de troca de informayoes com varias entidades do 

meio envolvente veio a revelar-se como uma importante fonte de poder 

interno (Hickson, 1971 e Crozier e Friedberg, 1977). Passaram a existir no 

meio envolvente contextual e direccional novos actores com novos valores 

sociais, com os quais o poder interno tern de negociar. Deve reter-se que as 

empresas ao agirem de forma interdependente, tanto obtem os recursos que 

necessitam para a sua actividade industrial do seu meio envolvente, como 

tern de colocar os seus produtos nesse mesmo meio envolvente, sendo esta 

situayao inevitavel por serem sistemas abertos (Pfeffer e Salancik, 1978). 
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Assim, as empresas desenvolvem urn esforgo permanente de 

sobrevivencia para assegurar essa dupla finalidade, subordinando-se, 

embora nao passivamente, a urn controlo social do meio envolvente. A 

tomada de decisao tera, por conseguinte, de se orientar, tanto para uma 

resposta adaptativa, como para uma menor dependencia possivel da 

envolvente externa, o que necessariamente conduz a exigencias de 

optimizagao relativa. 

Os gestores decisores, perante uma interdependencia competitiva e 

simbi6tica, enfrentam uma contradigao entre a dificuldade da obtengao dos 

recursos e a vontade estrategica de menor dependencia possivel do meio 

externo, o que desloca a sua actuagao para a area politica da empresa. 

Sera esta atitude de nao subordinagao nem de conformagao que caracteriza, 

de forma positiva, a acgao dos gestores decisores superiores, atitude que ao 

traduzir-se no seu poder pessoal e respectiva carreira profissional deve ser 

retida, sobretudo no que respeita ao processo de decisao estrategica e a 
area politica da empresa. 

No ambito citado formam-se simultaneamente no interior da empresa, 

e a partir da sua estrutura, varias configuragoes de poder, embora se possa 

aceitar uma certa predominancia de uma determinada configuragao. Nestes 

termos, o poder, independentemente da situagao individual, pode estar 

agrupado de diferentes maneiras: 

• No vertice estrategico e havera uma tendencia para a centralizagao -

poder total na administragao. 

• Na tecno-estrutura e havera uma tendencia para a estandarlizagao dos 

processes- poder nos tecnicos-staffs. 

• Na logistica e havera uma tendencia para a colaboragao - poder nos 

servigos de apoio. 

• No vertice hierarquico e havera uma tendencia para a descentralizagao 

limitada, mas em todos os sentidos - poder nos Directores. 

• No centro operacional, e havera uma tendencia para a profissionalizagao 

- poder nos trabalhadores especializados. 
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Embora formalmente, o poder, como rela9ao, seja exercido entre ."< :·'··7-i~:·:·"·:i:~"\ 
//'I €.;:-,~.'\ 

individuos, o que em termos de processo de tomada de decisao estrategica of''"' · 

sujeito-decisor tern sempre de tamar em considera9ao e a citada distribui9ao\·:~',·, . c.,. 
' ' 

grupal do poder. 

2.2 - Mecanismos operacionais do poder 

0 poder, como ja afirmamos anteriormente, nao e urn objecto fisico, 

mas uma pnitica relacional, urn mecanisme quase sempre invisivel, mas cuja 

presen~ se faz sentir permanentemente na vida do Homem e das 

organiza96es. 

0 mecanisme intrinseco ao exercicio do poder, nomeadamente no 

interior das organiza96es, nao e muitas vezes analisado na sua vertente 

operacional na literatura especializada. Uma das nossas maiores 

preocupa96es ao Iongo do estudo foi, primeiro, entendermos e depois 

esquematizar, de uma forma 16gica, o exercicio operacional do poder 

exercido pelos directores. 

0 mecanisme do poder passa, de maneira conjugada, por quatro 

grupos de factores, que a seguir desenvolveremos, e que em termos de 

eficiencia na acep9ao capitalista do termo, consideram, tanto o poder 

objective, como o poder subjective. Estes ultimos tipos de poderes 

apresentam diferentes graus de eficiencia quanta aos resultados e obrigam 

igualmente a diferentes gastos de cabedais pr6prios que sao as fontes de 

poder de cada decisor. A percep9ao, por parte do decisor, desta dupla 

realidade, e fundamental. 

0 poder subjective e, em principia, mais discrete e pode ser mais 

eficiente. Por isso, apresenta menores dispendios de fontes e menor erosao 

na imagem profissional, mas, por outro lado, e de aplica~o muito mais dificil 

que o poder objective. Este ultimo tern exactamente as caracteristicas 

opostas. 

Tudo depende da estrategia do actor-decisor face ao problema em 

apre9o, a sua vontade, a posi9ao dos outros actores e ao tipo de fontes de 

poder que tern disponiveis. 
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No desenvolvimento do mecanisme do poder, conforme referido, ha a 

considerar quatro grupos de factores que a seguir se desenvolvem. 

2.2.1 -A reciprocidade do poder 

Com o objective de traduzir vontades em realidades, ou seja, dar vida 

diaria aos actores e as organizayoes, os actores dirigentes devem, de alguma 

forma, conceder graus de descentralizayao da sua autoridade, atribuir um 

sentido humano ao trabalho, evidenciar competencias e criar espirito de 

grupo entre os seus colaboradores. 

0 reconhecimento posterior, por parte destes, do eventual exito final 

da tarefa comum em que estao todos envolvidos, podera reverter em 

influencia positiva para o actor dirigente, podendo assim haver um efeito 

reciproco de poder, uma verdadeira negocia9ao subtil de troca e nao 

altruistica entre varios actores (leadere liderados). 

Na realidade, o poder e algo reconhecido por terceiros a determinados 

sujeitos e apenas em determinadas situayaes, independentemente da 

autoridade legal que esses sujeitos possam deter. 

Porem, a obediencia, atitude que deriva do reconhecimento da 

autoridade legal-racional a determinados sujeitos, e geralmente reconhecida 

por todos na medida em que, na maioria dos casos, apenas e suficiente a 

presenya de uma simbologia especifica dessa autoridade e urn sentimento de 

disciplina, para a mesma ser reconhecida. A interiorizayao de ambas as 

atitudes, sobre poder e autoridade, tern, contudo, efeitos bern diferentes em 

termos de empenhamento e, logo, dos resultados obtidos pelos decisores. 

2.2.2 - lnterdependimcia e percep~ao do poder 

As rela96es de urn actor com terceiros, num jogo de poder, 

desenvolvem-se em concreto, a partir dos postos de trabalho de cada um, da 

troca de informa96es que os mesmos postos envolvem e da percepyao de 

urn actor sobre as reacyaes potenciais de outro actor. Em termos da 

influencia que se pode exercer no outro actor, temos de considerar: 

• 0 grau de "percepyao pessoal" de urn individuo, atraves da qual 

reconhece e, portanto, interioriza a existencia real ou a ilusao sabre o 
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poder dos outros actores em relayao a si proprio. Neste caso a influemcia 

e de indole psicol6gica. 

• 0 grau de "interdependemcia" que relaciona o posto de trabalho de urn 

actor com os postos de trabalho dos outros actores. Aqui a influencia e de 

indole estrutural. 

• 0 grau de "interacc;ao" entre actores que incide sabre o grau de 

comunicabilidade entre os mesmos, traduzira uma influencia de indole 

pessoal. Note-se, que esta influencia nao e transitiva. 

0 exercicio do poder podera ser urn processo denso e cruzado, 

porque nas organizac;oes e frequente passar-se de uma situac;ao simples de 

interacc;ao pessoal entre dois actores, para urn fen6meno agregado de urn 

elevado numero de interacc;oes pessoais entre actores cruzados entre si e, 

depois, entre estes e o seu meio envolvente. E urn dos fundamentos 

operacionais da racionalidade limitada. 

2.2.3 -A influencia e o poder 

Este conceito e entendido como a possibilidade de alterar o 

comportamento ou a conduta de terceiros. 0 poder traduz a aplicac;ao 

deliberada do desejo previa de influenciar. 0 conceito de influencia 

pressupoe, assim, na sua aplicayao a existencia previa de poder, sendo, 

neste ambito, necessaria destrinc;ar: 

• A influencia directa - processa-se atraves do desencadeamento de 

determinado tipo de atitudes ou acc;oes concretas por parte dos actores. 

• A influencia indirecta - processa-se sem qualquer acc;ao concreta, mas 

antes atraves da capacidade de sugestao de urn actor e pela reciproca 

interiorizac;ao do outro actor, de que o primeiro pode potencialmente 

exercer, com vantagem, determinadas atitudes sabre ele. 

Na influencia directa e indirecta e na vertente operacional, parece-nos 

relevante salientar todo urn conjunto de instrumentos que podem ir desde a 

coerc;ao primaria, passando pela negociac;ao ate a interiorizayao pessoal, 

conforme desenvolvemos na Figura 3.6. 
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A influencia pressupoe sempre a existencia previa de poder, porque 

sem a existencia deste, implicita ou explicita, nao se pede exercer na pratica 

qualquer influencia. E uma realidade, embora seja muitas vezes olvidade na 

vida organizacional. 

2.2.4 -As fontes de poder 

Neste memento, e uma vez estabelecidos o sistema de acc;ao, o poder 

nas suas varias configurac;oes, os actores-decisores com os seus jogos e 

coligac;oes, pode-se avanc;ar no sentido de operacionalizac;ao, para as fontes 

de poder dos respectivos actores-decisores, que constituem os meios 

instrumentais para terem capacidade de exercer o poder. 

Como todos os bens valiosos, em nossa opiniao que visualizamos o 

exercicio do poder, as fontes do mesmo devem ser criteriosamente utilizadas 

tanto em intensidade como na especie adequada as circunstancias de cada 

case. E como todo o born estratego e politico, e igualmente indispensavel 

que actor-decisor elabore o respective inventario permanente das suas fontes 

de poder disponiveis e dos seus creditos de idiossincrasia junto dos seus 

subordinados. 

Nesse sentido, e depois de se terem analisado as quatro grandes 

categorias de fontes de poder enumeradas por Crozier e Friedberg (1977), 

toma-se indispensavel considerar, em sentido mais operacionalizavel, as 

fontes concretas de poder (Pfeffer 1994)- alias ja tratadas na dissertac;ao do 

mestrado - mais privilegiadas pelos dirigentes da empresa. Em sintese, sao 

as seguintes: 

Fontes individuais de poder: 

• Capacidade de concentrayao, robustez elevada e perfil energico 

• Saber enfrentar conflitos e calar silencios. 

• Capacidade do actor criar recursos pessoais que sejam imprescindiveis a 

terceiros. 

• Discemimento em tamar esses recursos pessoais cada vez mais 

importantes quer atraves da imprescindibilidade como da escassez da sua 

facultayao aos interessados. 

• Capacidade de criar alianc;as e espirito para utilizar o poder. 
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• Espirito e vontade de exercer o poder. 

• Capacidade de boas relagoes sociais e de saber ouvir terceiros. 

• Conhecimentos de ordem tecnica, experimental e sociais de varia ordem. 

Fontes estruturais do poder 

• Ter acesso ao controlo dos recursos materiais da organizagao. 

• Estar inserido no controlo de informagao tanto dentro da organizagao 

como no seu meio envolvente. 

• Ter uma posigao hierarquica que alem de formalmente estabelecida, seja 

no organograma, considerada estrategica quanto a posse das duas fontes 

anteriores. 

• Possuir a imagem de urn desempenho profissional positive, de mobilidade 

social e de facil acesso as areas superiores do poder. 

Embora ja tenhamos abordado este conceito na acepgao de Crozier e 

Friedberg (1977), gostariamos agora de destacar que na utilizagao deliberada 

das fontes de poder ha a considerar a diferenga entre os recursos mentais e 

materiais pr6prios de cada decisor, o saber utilizar os recursos da 

organizagao e o grau de percepgao do conteudo de cada decisao e 

respective contorno. 

Operacionalmente considera-se que urn actor ter uma pos1gao 

hierarquica importante, alem de outras fontes, que lhe permita o dominio da 

informagao interna e externa e nao ser facilmente substituivel na 

organizagao, constituem indicadores fundamentais sobre o exercicio do 

poder. 

0 exercicio pratico do poder esta directamente relacionado com a 

compreensao dos recursos especificos qu~ sao pertinentes, a forma como os 

mesmos podem ser mobilizaveis pelos actores no momento adequado e, 

finalmente, se ha vontade por parte dos actores em os utilizarem. Na 

realidade possuir fontes de poder e nao exercer o poder e relativamente 

pouco util, porque a ausemcia de capacidade ou de desejo de o empregar na 

altura propicia, certamente que implicara, em termos pessoais, o desperdicio, 

a volatizagao das fontes de poder. Conforme constatamos, a ausencia do 
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exercicio do poder, significa que este passa a ser detido por alguem que 

entretanto o passou a exercer. 

2.2.5 - 0 grau de eficifmcia dos diferentes poderes 

Actualmente nas organizac;oes, e ainda ao nivel da influencia, e 

tambem preciso ter em considerac;ao o conceito de eficiencia, como ja 

acontecia na 6ptica neo-liberal, isto e, e preciso ter em conta todos os outros 

recursos da empresa como sejam: os recursos humanos, os materiais 

tangiveis e intangiveis, e os recursos financeiros. 

As fontes de poder, porque sao valiosas, devem utilizar-se com 

prudencia e em consonancia com os objectivos a atingir. Tem-se aqui o 

padrao da eficiencia capitalista aplicada ao exercicio do poder. Neste 

contexto, temos de considerar os dais tipos de poder extremos perseguidos 

com vista a eficiencia : 

• 0 poder objectivo, de menor qualidade, privilegiando a coerc;ao e a 

compensac;ao e altamente dissipador de recursos e da imagem dirigente. 

• 0 poder subjectivo, de maior qualidade, privilegiando a estimula«;ao e a 

sedu«;ao e altamente economizador de recursos. 

No exercicio operacional do poder, o agente decisor deve saber 

destrinc;ar as consequencias destes dois tipos de poder, uma vez que os 

mesmos consubstanciam posic;oes diferentes de influencia directa e indirecta 

conforme explicitado na Figura 3.6. 

2.2.6 - A dinamica e o mecanismo final do poder 

Os individuos nas organizac;oes tern comportamentos sociais 

diferenciados bern como oportunidades diferentes, alguns dos quais podem 

ser promovidos a posic;oes mais elevadas na hierarquia e podem, nesse 

ambito, exercer com maior oportunidade, o poder. Este exercicio do poder 

no quotidiano das empresas tern consequencias sociais, tanto para quem o 

exerce, como para a organizac;ao enquanto tal. 

0 reconhecimento de maximas como "ate os poderosos caem; o 

tempo e a idade passam; paciencia e privilegios nao estao geminados ou os 

tempos actualmente mudam mais depressa que a adaptac;ao das pessoas", 
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levam-nos a reflectir com prudencia sobre o poder e a diferen9a real que 

existe para muitos dirigentes nas organiza96es entre o que pensamos ser a 

"tentativa de compreender o poder" e o proprio "exercicio do poder". Quer 

se queira quer nao - e a evidencia dos factos reais - o poder esta 

relacionado com a tomada de decisao, sobretudo estrategica, e os gestores 

decisores nao podem abdicar de o exercer nas organiza96es na tomada de 

decisao. Urn dos fen6menos que nos foi dado observar consistiu, algumas 

vezes, no facto de alguns gestores decisores deterem o poder mas nao 

desejarem exerce-lo, o que, parece-nos, contribuia para uma forma subtil, se 

bern que pela negativa, de tomar algumas decisoes. 

0 grau de pressao dos diferentes interesses envolvidos, e urn 

indicador fiavel sobre o exercicio do poder. Mas e a vontade deliberada de 

exercer o poder, por parte do decisor, que garante operacionalmente aquela 

fiabilidade. Qualquer decisao estrategica, pela sua natureza, tern implicita 

uma relactao efectiva como poder subjectivo e objectivo, como se pode aferir 

no raciocinio expresso pelo presidente da administractao da empresa 

Somague numa declarayao ao Expresso em 15 de Maio de 1999: 

!!··· hoje caminhamos sobretudo na Europa, para o fen6meno do nao 

exercicio do poder ... 

. . . benditos aqueles que, em qua/quer actividade profissional, ... 

podem dar-se ao Juxo de nao tomarem decisoes. . . . E que na nossa 

actividade profissional, quem nao o fizer, morre." E urn pouco rna is 

adiante: " ... nao podemos ter a veleidade de pensar exclusivamente 

na perda do poder porque ela e impeditiva da tomada de decisoes, e 
inibidora da criatividade, do risco controlado, da entrepreneurship, que 

e uma pa/avra que deveria fazer parte do dicionario de qualquer cadeia 

de comando nao mi/itar." 

A observa9ao prolongada da empresa estudo de caso, bern como de 

outros casos, permitiu-nos entender, ou melhor, constatar que o exercicio do 

poder exige compreender, previa mente, os mecanismos concretos do mesmo 

em cada organizactao. Explanamos, esta modesta contribuictao na Figura 3.6. 

A nao compreensao desses mecanismos conduz muitas vezes, como 

o prova a evoluctao das presidencias em varias organizact6es, presidencias 
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que podem corresponder a fracassos de carreira profissional de alguns 
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presidentes, considerados ate esse momenta, como alta e justamente 1 
credenciados. Os "cemiterios" empresariais contem alguns destes casas 

impares, os quais concorrem para a explicayao da variavel "poderes dos . { 

directores, consultores e lobbies" nas e em redor das organizayoes". 
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3- UM CONTEXTO SOCIOLOGICO DIFERENTE E NOVAS CONTRIBUICCES 

3.1 - Proposta de novos decisores e de uma nova dinamica de influencia~io 

Na actualidade, como defendia a teoria sistemica, a empresa revela-se 

como urn espago totalmente aberto e vulneravel ao exterior e, portanto, esta 

sujeita a uma influemcia reciproca de terceiras entidades. Neste ambito, 

parece-nos pertinente diferenciar 0 fen6meno do poder, ou melhor, dos varios 

poderes, destringando o que ja e o poder reconhecido no interior da empresa 

e o que podera vir a ser o poder exercido a partir do exterior sobre a mesma. 

Nao se trata de apurar, propriamente, mais uma tipologia de sujeitos

decisores, mas sim as diferentes vias e efeitos da sua presenca - distintos 

esforcos de influencia - ou seja, ha que procurar a variabilidade 

demonstrativa de novas influencias e conflitos especificos. 

Tendo em conta a observacao que fizemos, ao Iongo de muitos anos, 

do processo de tomada de decisao na empresa e indispensavel referenciar 

os contactos directos com as varias Administragoes e Secretarias de Estado, 

os quais por influirem politicamente nessa mesma decisao, tomam, o 

respective processo em tudo, menos linear. De facto, a acgao das 

associac;oes externas lobbilizadas, das firmas de Consultores e a 

oportunidade de imagem politica acabam por produzir novas dimensoes com 

repercussoes significativas na tomada de decisao nas grandes organizacoes. 

Ten do por base o fundamento das teorias expostas dos poderes e tomando 

em considerac;ao os mecanismos subjacentes aos mesmos, nomeadamente 

a diferenciagao entre poder objectivo e subjective, interessa-nos agora 

identificar o efeito de varios poderes com geneses diferentes e nao 

propriamente os sujeitos intervenientes como sejam: 

• 0 poder das firmas de consultadoria internacionais que operaram com 

permanencia na empresa estudo de caso e que deriva dos seus regios 

pareceres. 

• 0 poder dos lobbies directa e indirectamente junto da empresa e da 

opiniao publica, traduzida, que conta com uma forte reaccao da mesma e 

a qual os decisores no top management sao extremamente sensiveis. A 
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questao ecol6gica, neste caso, e utilizada curiosamente, segundo se 

apurou, como urn meio, e nao como urn obstaculo, para viabilizar 

diferentes interesses dos varies lobbies. 

3.2 - 0 poder velado dos pareceres das firmas internacionais de consultoria 

Urn contexte sociol6gico diferente do poder para a decisao estrategica. 

A problematica da consultoria sera por n6s abordada, nao no ambito 

da analise das firmas em si (sua organiza9ao e gestae) nem da sua area de 

neg6cio, mas, antes, na vertente dos efeitos que as suas interven9oes em 

termos de pareceres podem ter no processo de decisao estrategica das 

firmas clientes. 

Sao inumeros os consultores - considerados de elite e recrutados 

anualmente de entre os melhores recem-saidos das Universidades - que 

conseguem integrar-se em empresas de consultoria e vender os seus 

servi9os as maiores empresas (cerca de 500, segundo a revista Fortune), de 

entre as quais se encontram as do sector petrolifero mundial e nacional. 

Merece sem duvida aten9ao, tentar entender esta presenya 

permanente no mundo empresarial mundial, bern como, quais os motives, por 

vezes complexes e enviesados, que levam a sua contratayao sobretudo ao 

nivel da avalia9ao das consequencias dos seus pareceres no processo de 

decisao estrategica empresarial: 

" ... the consulting power houses and the business they save and ruine. 

The own, and now, theoritical decision makers ... " (O'Shea e 

Madigan, 1997: 3). 

A consultoria corresponde a urn fen6meno novo e urn novo neg6cio a 

nivel da economia global. A facturayao anual deste novo neg6cio- neg6cio 

que parece ser uma heran9a das conceituadas firmas iniciais de auditoria -

assume valores astron6micos a nivel mundial, correspondendo a consultoria, 

utilizada pela direc9ao das empresas do nosso pais, a urn valor perto dos 10 

a 15 milhoes/ano, parecendo crescer a uma taxa de 25% ao ano. As 

consequencias positivas, e por vezes tambem negativas, para os clientes 

extremamente dependentes e confiantes na consultoria podem representar a 
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vida e a morte de muitas empresas. 0 nivel de factura9ao conseguido pelas 

empresas de consultoria consubstancia toda a filosofia do seu neg6cio -

deter o poder e os saberes adequados a nivel internacional que lhes 

permitam ajudar a empresa em analise a resolver os seus problemas. 0 

valor que os consultores pensam deter, traduz-se no pre90 que os clientes 

estarao na disposi9ao de pagar por um aconselhamento que pensam ser vital 

para ah3m de valorizado pela garantia de internacionaliza9ao e a chancela de 

uma multinacional. As interven96es das empresas de consultoria sao, por 

vezes, de tal forma importantes que muitas das ac9oes dessas firmas podem 

par em causa as pr6prias administra9oes que as contrataram o mesmo 

acontecendo a milhares de empregos e, por vezes tambem, a sua propria 

imagem de consultores: 

" •.. Enron entra em colapso. Ainda ha pouco Jouvada pelos analistas, 

8 En ron personifica a maior falencia da hist6ria dos EUA... A En ron 

destruiu documentos ap6s a falencia... a destruigao de documentos 

tera sido ordenada pelo chefe da de/egagao da empresa de consultoria 

A. Andersen ... o porta voz da Camara dos Representantes nos EUA ja 

deu indicios da sua predisposigao - tomar mas decisoes nos neg6cios 

e uma coisa; esconder ou encobrir as mas decisoes e outra." 

... (Expresso, Dez. 2001). 

" •.. nao ha solugao para a Andersen que nao seja a caminhada lenta 

para a falencia ja que estao seguros em trezentos milhoes de do/ares 

e as demandas judicia is ja ultrapassam os tres mil mil hoes ... no futuro 

8 mesma empresa nao podera fazer as duas coisas - fungao de 

8Uditores e de consu/tores na mesma empresa." (Miranda, 2002). 

A origem das firmas de consultoria, como afirmamos antes, parece 

residir nas primeiras firmas de auditoria, algumas das quais sao centenarias e 

cujos principios de actua~o eram, entao, bastante conservadores e 

apreciados. Embora esta atitude constituisse uma garantia para o cliente, 

esta regra foi-se alterando lentamente e, hoje, sao estabelecidos nos 

contratos apenas objectivos vagos, talvez para criar possibilidades de 

prosseguir outros no decurso da analise que se revelem mais desejaveis e 

ajustaveis. Assim sendo, sera sempre possivel obter resultados 
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tecnicamente justificados, ainda que dispares, das diferentes conclusoes 

obtidas pelas consultoras. Para estes profissionais, que se encontram 

sempre do lado de Ia do contrato, o aconselhamento, que consideram a sua 

materia prima mais nobre, permite-lhes a obten9ao, na venda desse bern, de 

factura96es sobrevalorizadas que contrastam muitas vezes com a frieza e 

indiferen98 cinzenta com que apresentam as suas solu9oes praticas ao 

cliente. 

0 aconselhamento e, hoje em dia, considerado como qualquer coisa 

de nobre e valioso, no qual a empresa compradora esta interessada e, por 

isso, esta disposta a pagar urn pre9o. Muitos dos trabalhos de consultoria 

correspondem a aceita9ao, por parte dos consultores, de interven9ao em 

problemas ou areas melindrosas, nao porque o cliente nao conseguisse 

sobre eles intervir, mas porque considerou mais adequado transferir o risco 

de decisao sobre os mesmos. Sendo esta uma das causas que mais 

publicidade lhes tern proporcionado, outra reside na sua entrada massiva na 

vertente empirica com o recurso a instrumentos academicos sendo disto 

exemplo, as, mundialmente conhecidas, matrizes da McKinsey, A. D'Little e 

BC~, por exemplo. Com estes exemplos queremos tao-s6 demonstrar que 

as empresas de consultoria tern sabido gerir e vender a sua imagem no 

exterior. 

A interven9ao dos consultores tern como finalidade identificar as 

causas e possiveis solu9oes dos problemas da empresa, no pressuposto de 

que todos os analistas possuem uma educa9ao tecnica orientada para esse 

objectivo e apoiada numa experiencia anterior ja vivida em diferentes 

empresas. Embora a negocia9ao contratual com a empresa de consultoria 

seja conseguida, em geral, por urn habit consultor senior, este deveria evitar, 

em muitos casos, a utiliza9ao de solu96es pre-determinadas ( o sucesso de 

resultados numa empresa pode, noutra, gerar urn fracasso conforme a 

situa9ao especifica do decisor), assim como a utiliza9ao de jovens quadros 

inexperientes. 

A ac9ao das firmas de consultoria, para alem da vertente de auditoria, 

incide fundamentalmente na presta9ao de servi9os de management e de 

tecnologia da informa9ao, podendo uma mesma empresa consultora incidir 

em diferentes areas de uma mesma empresa cliente. Neste contexto de 
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prestac;ao de multiplos servic;os de consultoria numa mesma empresa, ainda 

que em diferentes momentos temporais, pode revelar-se menos transparente. 

0 facto dos uma mesma firma poder intervir, primeiro, a nivel de consulting, 

depois, a nivel de apoio juridico-fiscal e, posteriormente, na qualidade de 

auditora contabilistica da empresa, traduz uma pratica de actuac;ao que 

podera revelar-se duvidosa e pouco isenta. Com a falemcia recente da 

Euron, empresa com interesses directos no sector energetico (onde nos 

inserimos) e sendo considerada a setima maior empresa dos EUA neste 

sector, levanta-se precisamente esta questao, ja levantada em devido tempo 

na Petrogal, por ser uma das maiores falencias da hist6ria, sese nao deve 

proibir as firmas de auditoria trabalharem em simultaneo como auditoras e 

consultoras (Levitt, 2001). Algo de semelhante ja foi tambem ventilado no 

nosso pais ha ja cerca de dois anos, e portanto, antes da citada falencia: 

" ... as ligagoes privilegiadas entre auditores e advogados podem levar 

a Ordem a "cassar'' algumas cedulas profissionais" (Semanario 

Econ6mico, 29/12/00). 

Outro problema parece residir no numero cada vez menor de grandes 

empresas multinacionais de auditoria devido ao fen6meno das fusees - as 

Big Six passaram recentemente a Big Four - potenciando-se, desta forma, a 

possibilidade de uma mesma empresa auditora poder auditar duas firmas 

clientes altamente concorrentes entre si. Assim, a actuac;ao dos consultores 

sendo desejavel e tambem algumas vezes muito criticavel (O'Shea e 

Madigan, 1997). 

Em abono dos consultores - e trabalhamos com eles durante anos -

devemos reter duas realidades que lhes devem ser reconhecidas no exercicio 

do seu neg6cio ou missao: 

• Os consultores dificilmente conseguem salvar uma empresas do "abismo", 

pois jamais conseguirao substituir a visao e uma gestao adequada, 

factores imprescindfveis nas empresas e que se concentram na figura dos 

gestores-decisores da empresa cliente. 
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• Os bons conselhos - reconhece-se ha muito tempo - advem 

necessariamente da prudencia do principe e nao a prudencia do principe 

dos bons conselhos de terceiros (Maquiavel, 1994). 

Esta problematica, que e pouco pacifica, coloca em evidencia e 

contraste as actua9oes vantajosas (ou inconvenientes) das firmas de 

consultoria, exactamente porque estas tern uma influencia bastante 

importante no processo actual de tomada de decisao das empresas. 

A presen9a de urn empresa de consultoria nas grandes empresas 

parece constituir hoje uma pratica institucionalizada. Embora em termos 

formais seja urn stake holder externo, o facto e que a sua presen{:a constante 

nas organiza{:oes traduz o nivel de pressoes exercidas pelo meio envolvente, 

uma vez que o recurso ao aconselhamento profissionalizado externo (Powell 

e DiMaggio, 1991) e cada vez mais reconhecido pela sociedade ocidental. 

As organiza9oes ao recorrerem a apoios reconhecidos pelo seu meio 

envolvente pensam estar a contribuir para a sua boa imagem e respectiva 

sobrevivencia (Meyer e Rowan, 1977). 

E nesta acep~o que a importancia do efeito das firmas de consultores 

externos na tomada de decisao nas grandes empresas, tanto pelas 

consequencias positivas como negativas, se torna inequivoca. 0 seu 

contributo ao traduzir alguma comodidade, modernidade e utilidade para os 

decisores de topo, parece justificar a presen9a constante destas firmas de 

consultoria nas grandes empresas. Para alem destes factores parece ser 

tambem inquestionavel que o recurso a firmas de consultores constitui 

tambem urn fen6meno de moda. Como podemos observar ao Iongo de 

muitos anos e como afirma Mintzberg (1995: 323): 

Y, •• Paris tem os seus salt5es de alta costura, Munique tem a exposir;ao 

das novidades infonnaticas, da mesma maneira que Nova York tem os 

seus escrit6rios de "alta estrutura", consubstanciados nas finnas 

intemacionais de consultoria que trazem regularmente, a ultima moda 

na gestao, aos seus clientes." 

Em conclusao: estas firmas de consultoria por terem uma presen9a 

continua - quase que institucionalizada na empresa - e pelo valor complexo 
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e valioso dos sucessivos e variados aconselhamentos e pareceres nao 

podem ser ignoradas no processo actual de decisao estrategica. Nesse 

sentido, consideramos que sao urn dos "novos" poderes nas organizagoes e 

contribuem, por esse facto, para a definigao da variavel "poderes dos 

directores, consultores e lobbies" nas e em redor das organiza96es. 

3.3 - 0 poder directo e indirecto dos lobbies e o efeito da ecologia 

0 poder dos lobbies, atendendo as suas diferentes naturezas, 

objectivos e maneiras de intervir na sociedade, tern uma forma de agir muito 

diversificada. No presente estudo retivemos duas formas que entendemos 

serem adequadas para interpretar o efeito dos lobbies - o ponto que nos 

interessa - e nao a acgao material ou o julgamento dos mesmos. Assim, 

diferenciaremos o efeito directo dos lobbies e o efeito indirecto dos mesmos, 

via ecologia, na opiniao publica. 

3.3.1 - 0 efeito directo dos lobbies 

Os lobbies, interest-groups ou groupes de pression, segundo a 

pesquisa e alguma experiencia no mundo dos petr61eos, pode ser entendido 

com urn duplo significado: 

• 0 lobby e a ac98o ou o esforgo deliberado de influenciar o agente decisor 

na esfera do poder, sendo esta a no98o que nos interessa. 

• 0 lobby e urn grupo de pressao de individuos que exerce deliberadamente 

a tentativa, acima citada, de influenciar. 

As relagoes de poder expressas nestas definigoes de troca, onde pode 

existir urn trafego de influencia que, na maioria dos casos, nao se situa na 

esfera do ideal, devem ser limitadas por razoes eticas. Mas, apesar de ja 

existirem normas sobre a regutariza9ao e existencia do lobbying, muitos dos 

cidadaos associam os lobbies a subversao do interesse geral pela imposigao 

dos interesses particulares neo-corporativos instalados, os quais pretendem 

regimes econ6micos de excep98o, beneficios diversos ou ampla 
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discricionariedade de actuagao. Na realidade, quando falta alguma luz 

comegam a crescer as trevas das duvidas72
. 

0 lobby profissional que corresponde ao oposto de corrupgao, 

ultrapassando-se desta forma as conotagoes pejorativas associadas ao 

trafego de influencias, a transmissao de meios materiais e aos intermediarios 

duvidosos. No ambito do lobby profissional o que se deseja relevar e o 

interesse declasse, ou de grupos econ6micos, que esta ao alcance das mais 

variadas coligagoes de pressao, embora com base te6rica no Direito, na 

natureza apartidaria e impessoal e com uma perspectiva de Iongo prazo. As 

principais receitas legais destes lobbies vao desde as cotizagoes e j6ias dos 

s6cios, passando pelas vendas de prestagoes de servigos, a utilizagao de 

verbas comunitarias como as do Fundo Social Europeu que se materializam 

muitas vezes em acgoes de formagao e presenga em congressos. 

No entanto, o lobby profissionalizado, embora com uma organizagao 

simples tern regras pr6prias e perfilha quase sempre que os citados 

interesses econ6micos tern razoes mais profundas que as convicgoes. 

Este tipo de coligagoes, embora nao se possa desinserir de uma 

sociologia de grupos de interesses, tern uma natureza essencialmente 

economicista e a sua acgao, velada e nos circulos certos, tenta nao provocar, 

a nosso ver, uma reacgao societaria do tipo "inacgao colectiva" (Olson, 1978). 

E neste sentido, a atitude potrtica do lobby, independentemente da 

consubstanciagao moral decorrente de uma etica superior e dos interesses 

da sociedade, nao e moralizavel na medida que esta sempre vinculada a uma 

72 Sem desejar evidenciar esta questao, o que nao signifies que se lhe atribua menor importancia, 
selecclonei das leituras diarias, tres casos, que pelo seu diferente conteudo e alcance, sao exemplares: 

" ... BP- cump/icidade no fomecimento de armas 
... a companhia foi acusada de ter estado envolvida no fomecimento de armas ao exercito colombia no 
com o objectivo de proteger os seus investimentos. . . . o responsavel pela seguranqa da BP na 
Colombia foi afastado de funqoes e a companhia abriu um inquerito" (Publico, 18/10/98). 
" ... Luvas da ELF a Africa 
•.. levantado o segredo-defesa sobre os arquivos relacionados com as comissoes ocultas pagas pela 
petrolifera ELF-Aquitaine no estrangeiro . . . um ex-director afirmou em juizo que foram dadas 
comissoes ocultas a presidentes e familias reinantes . . . a TottaiFinaE/f emitiu um comunicado que 
nunca pagou comissaes referentes a Angola" (Expresso, 19/06/2000). 
" ... Pagamentos duvidosos: 
. . . A publicaqao do livro "La putain de Ia Republique" foi amplamente comentada na imprensa de 
grande circulaqao e desencadeou agitaqao nos meios politicos, particularmente a direita ... a autora 
define-se sem rodeios ... mas ao seNigo da Republica e conta como foi paga pelo grupo petrolifero 
ELF Aquitaine para convencer o entao ministro dos estrangeiros . . . o influente jomal "Le Monde" o 
tenha por isso convidado a demitir-se .. ." (Jomal de Noticias, 03/11/1998). 
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situac;ao concreta e particular, ou seja, e uma atitude que apenas pode ser 

julgada dentro das coordenadas do "agora" e do "aqui". 

As actuais sociedades abertas, com a capacidade critica da opiniao 

publica associada a urn maior policentrismo do poder politico, tern legioes de 

orgaos de informac;ao que funcionam como vigilantes dos lobbies 

econ6micos, mas esquecem simultanea e prudentemente segundo alguns 

que, hoje, esses mass media constituem, na maioria dos casos, urn dos 

maiores e mais fortes lobbies mundiais. E tambem nos meios envolventes 

das empresas se desenvolvem lobbies especificos com interesses variados e 

concretos nas mesmas e que veladamente, mas de forma poderosa, se 

acabam por assumir como fortes condicionantes indirectas no processo da 

tomada de decisao estrategica. 

Sociologicamente, na economia da energia, ha exemplos de grandes 

empresas que sao propriedades dos mesmos accionistas que detem o poder 

da informac;ao, accionistas que tambem desempenham no mercado papeis 

de fomecedores e de clientes da empresa petrolifera que estudaremos - uma 

nova variavel nao prevista na teoria neo-classica - associac;oes sindicais, 

ecol6gicas e profissionais, associagoes tanto de mero revendedores de 

combustiveis rodoviarios como de companhias de transportes aereos ou, 

ainda, de influentes transportadores terrestres intemacionais ou ainda firmas 

de patentes internacionais de equipamento industrial. Naturalmente, embora 

nao se assumam como lobbies, sao Associagoes e coligagoes que tern 

ligagoes ao poder politico instituido e aos mass media e, portanto, com forte 

influencia extema na tomada de decisao da empresa. 

Em termos de influencia na tomada de decisao na empresa, a 

actividade dos lobbies e bastante diferente, embora por vezes tenha pontos 

aparentemente comuns com outras actividades internas empresariais: 

• As relac;oes publicas referem-se a comunicac;ao oficial da empresa, com 

diversos publicos, mas visando transmitir, de forma dirigida, uma 

mensagem concreta da empresa. 

• 0 marketing tern por objecto identificar a procura neo-classica dos 

consumidores efectivos e potenciais, visando influenciar as suas 

necessidades. 
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• 0 lobby e a acgao e nao o grupo que influencia o decisor. 

Para concluir e no ambito da nossa investigayao, o lobby interessa-nos 

nao tanto como grupo, mas, sobretudo, pela ac9ao coligada que exerce no 

processo de tomada de decisao, nomeadamente estrategico. 0 que 

pretendemos investigar e se confirmou, foi a ac9ao que resulta da actividade 

destes grupos e que tern, por coincidemcia semantica, o mesmo nome. Eo 

"esfor9o para" ou "a tentativa de" influenciar a tomada de decisao que nos 

interessa, ou por outras palavras, estamos interessados no complemento 

directo e nao no sujeito. 

3.3.2 - 0 efeito indirecto dos lobbies e o aproveitamento ecol6gico 

Hoje, qualquer projecto industrial logo que passa a ser esbo9ado 

requer urn estudo de impacto ambiental. 0 aumento geral do poder de 

compra nos paises industriais, a crise econ6mica e a intensificayao da 

concorremcia mundial tern alterado as rela9oes entre empresas, 

nomeadamente, no que se refere as exigencias legais a cumprir para com os 

consumidores, consumidores que tern aumentado consideravelmente o seu 

nivel de exigemcia decorrente da melhoria dos niveis de educayao e de 

informa9ao e, logo, exigencias de qualidade de vida dignificantes (Bookchin, 

1990). Este novo tipo de rela9ao consubstancia-se ao nivel das decisoes de 

gestao empresarial e politicas. Esta relayao e tanto mais interiorizada e tida 

em conta quanta mais intensas forem as reivindica9oes individuais que se 

consolidem em manifesta9oes colectivas com expressao, por exemplo, em 

movimentos ecol6gicos de tal forma que o Estado e a Uniao Europeia se 

sentiram ja na necessidade de criar organismos que possam ir ao encontro 

da satisfagao de objectives colectivos exigidos, como sejam os relatives ao 

meio ambiente ecol6gico. 

A poluigao industrial parece ter deixado, na opiniao de muitos, de ser 

encarada como o subproduto inevitavel e o pre9o a pagar por urn crescimento 

econ6mico sustentado. Contudo, em periodos de elevado desemprego, 

certas classes de trabalhadores consideram ser antes prioritario sacrificar 

exigencias ambientais louvaveis que, embora 16gicas e coerentes, nao devem 

colocar em causa a continuidade desse mesmo trabalho. Ou seja, a 
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seguranga e a estabilidade de emprego num periodo de expansao tern uma 

16gica, e tern uma 16gica distinta em periodos de crise. 

Pesem embora todas as consideragoes que se possam fazer, e uma . 

realidade que a poluiyao gerada pelos motores dos varies tipos de 

transportes (a excepgao da locomogao electrica), e a gerada pelas refinarias 

e centrais a carvao, enquanto unidades produtoras de residues e gases 

t6xico-poluentes, constitui, em termos de bern estar nacional e de exigencias 

de Bruxelas, urn verdadeiro problema nacional. A grande questao, que no 

capitulo 8 sera desenvolvida, e o aproveitamento que em Bruxelas se faz 

atraves da poluiyao, para levar em frente as pretensoes econ6micas dos 

grandes lobbies da industria automobilistica sabre a industria da refinagao e, 

tambem, dentro desta, do lobby dos refinadores do Norte da Europa sabre as 

refinarias do Sui. 

Numa reuniao realizada no Centro Cultural Belem (em Setembro. de 

1998), com vista a assinatura de urn protocolo para acabar com a gasolina 

com chumbo no nosso pais, o Primeiro Ministro referia ser esta uma medida 

que iria contribuir para a melhoria atmosferica no nosso pais: 

",.. Nao basta aproximar os indicadores econ6micos, i/ustrou, 

considerando que o desenvolvimento e a criagao de riqueza nao fazem 

sentido sem qualidade de vida, ou seja, deve haver uma simbiose 

entre ambiente, desenvolvimento social e emprego." 

A questao curiosa que se coloca, e observar a posteriori, como o 

faremos no estudo sabre a decisao "auto-oil", como estas finalidades, plenas 

de sentido sao depois diferentemente assimiladas e executadas por terceiros, 

nomeadamente a nivel comunitario. 

Nao pretendemos no nosso estudo enfatizar a importancia das 

condigoes ambientais, em si pr6prias. 0 objective e evidenciar, que na 

tomada de decisao estrategica sobre qualquer investimento, e sempre 

exigido, e bern, urn estudo do impacto ambiental, mas o mesmo e depois 

subtilmente aproveitado, pela acgao dos varies lobbies, como uma via - ou 

oportunidade para outras decisoes - para atingirem objectives e interesses 

pr6prios que excedem ou desvirtuam a tomada de decisao civica com o 

ambiente que deixamos em testamento as novas geragoes. 0 poder dos 
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lobbies contribui, portanto, com alguma inovayao, para a variavel "poderes 

dos directores, dos consultores e dos lobbies" nas e em redor das . ~ 
organiza9oes. 

3.4- A sintese da variavel "poderes dos directores, dos consultores e dos lobbieS' 

A variavel citada tern a sua origem, conforme acabado de expor, tanto 

no poder interne dos varies directores-decisores, como na influencia velada 

dos pareceres das firmas internacionais de consultoria e da acyao directa e 

indirecta dos lobbies. Nesta linha e fundamental destrinyar o poder como urn 

recurso e urn processo - na perspectiva anti-conflito - e como urn significado 

na perspectiva de prevenyao do conflito. 

Embora se tenha desde ha bastante tempo a consciencia da 

dificuldade de captar analiticamente a existencia real dos varies poderes nas 

organizayoes, a finalidade desta variavel e averiguar se urn tipo concreto de 

decisoes estrategicas denominadas turbulentas, esta correlacionado com urn 

determinado tipo especifico do processo de decisao denominado 

descontinuo. 

.. COMPLEXIDADES 

I 
... 

DO PROBLEMA 

PROCESSO DE 
INTERESSES ORGANIZA<;AO CONTEUDO __. __. ... DECISAO 
MULllPLOS -regras do DA DECISAO 

ESTRATEGICA-
jogo 

descontfnuo 

I PODERES DOS 
... r--... INTERESSES 

. NfvEL DE ORGANIZA<;AO l NfvEL DE DECISAO . 
: ...............•...•..................................................................... : ................................................................................................................................................................................... : 

Fonte: Adaptado de Cray et al. (1991) 

Figura 3. 7 Variaveis explicativas da decisao 
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CAPiTULO 4 -A CARREIRA E 0 EXITO DOS DECISORES-AGENTES PERANTE 

0 SUCESSO DA DECISAO ESTRATEGICA 

1 -OS PROFISSIONAIS DA DECISAO E DO PODER 

0 sujeito individual ou colectivo de uma decisao numa organiza9ao 

materializa-se na entidade que formalmente efectua uma escolha de entre 

varias op96es. Pelo menos, formalmente, nao ha decisao sem decisor, quer 

para estabelecer objectives, quer para distribuir recursos no interior das 

organiza96es. 0 sujeito da decisao que nos interessa e o que actua num 

ambiente de constrangimento s6cio-institucional nas organiza96es e nao o 

actor da decisao individual que actua por motivo proprio e sem limita96es 

expressas ou informais. Considerando que o que esta em causa sao as 

decisoes com repercussoes futuras na organizayao, interessa-nos agora 

averiguar como os decisores se representam e como representam a fun9ao 

que exercem no interior das organiza96es. 

Segundo varias correntes da literatura, surge, na segunda metade do 

seculo XX, uma nova classe trabalhadora nas organiza96es com maior cariz 

e actividade intelectual, contextualizada numa sociedade p6s-industrial, e que 

procura apropriar-se, profissionalmente, da tomada de decisao estrategica 

nessas mesmas organizay6es. Sera retendo esta ideia que abordaremos, a 

nivel individual, os reflexos da lideran9a na tomada de decisao e, depois, a 

urn nivel mais vasto e colectivo analisaremos a nova classe de gestores- os 

decisores enquanto agentes e homens, bern como a influencia da respectiva 

carreira na tomada de decisao estrategica nas organiza96es. 

1.1- A lideran~a e a decisao 

Consideramos, tendo em conta as contribui96es te6ricas de Hollander 

(1990) e Coffey et al. (1994) que, em todos os grupos sociais, existem 

processes de influencia bilaterais e antag6nicos. Urn leader sera o sujeito 

que consegue obter urn saldo positivo de influencia a seu favor. Urn leader, 

alem dos seus creditos pr6prios de idiossincrasia, que reforya e lapida, tern 
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de actuar e operar mudanyas que originem vantagens para as subordinados 

au liderados. 0 papel de urn leader pode ser entendido de varias formas, 

mas este diferencia-se do chefe formal sempre que se consiga distinguir 

entre o acto de orientar no sentido do desejavel e o acto de saber executar 

no sentido do que esta estabelecido. 

A fim de simplificarmos a exposi9ao que, de seguida, pretendemos 

fazer, e com o objective de relacionarmos, depois, a teoria da lideranc;a com a 

decisao construimos o Quadro 4.1 a partir de Graye e Starke (1988). 

Resumo das Teorias universais de lideran~a 

Teoria dos tra9os 

da personalidade 

~ 
Critica de Stogdill 

(1974) 

Teorias 

comportamentais 

~ 
Escolas de 

Ohio e Michigan 

Teoria do 

sistema-4 

Perfis de 

Likert ( 1967) 

Resumo dasTeorias contingenciais de lideran~a 
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Quadro 4.1 
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Nao pretendemos aqui fazer uma analise exaustiva de cada modelo, 

mas, apenas, colocar em evidencia os tipos de comportamento dos leaders. 

Entendemos que, num processo de decisao, a anima~o da organiza9ao pelo 
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leader e o respectivo grau de auscultagao, de participayao e de 

descentralizayao estao relacionados entre si. 

No primeiro grupo, a "teoria dos trayos" preocupa-se com a defini9ao 

de urn leader universal como sendo o que pode actuar em todas as 

situayoes, pondo em destaque a personalidade desse leader. Embora 

reconhe9amos as insuficiemcias das caracteristicas pessoais para identificar 

os leaders (Stogdill, 1974), a realidade empresarial contem inumeros 

exemplos de aplicayao desta teoria dos great men: desde a celebre escolha 

"Tacheteriana" de urn grande homem para liderar o controverso Coal-board, 

passando por Lee lacoca, na Chrysler e Matsushita na Sony, ate a 
presidencia nomeada por Conselho de Ministros em 1995 para a Petrogal. A 

este respeito salienta Kotter ( 1988: 30) que: 

"... the use of the trait approach has more historical than practical 

interest to managers, even though recent research has once again tied 

leadership effectiveness to leader traits. One study of senior 

management jobs suggests that effective leadership requires a broad 

knowledge of and solid relations within the industry and the company, 

an excellent reputation, a strong track record, a keen mind, strong 

interpersonal skills, high integrity, high energy, and a strong drive to 

lead." 

Numa linha mais universal, mas enfatizando o comportamento propicio 

ao exercicio de lideranya, recorremos a dois estudos: o de Ohio e o de 

Michigan. No primeiro, foram assumidos como factores de diferenciagao da 

conduta do leader o grau de considerayao, apontando para as pessoas, e a 

estruturagao, apontando para as actividades. Nos estudos de Michigan, 

equacionaram-se os grupos produtivos e nao produtivos tendo-se 

identificado, nos primeiros, como factores de conduta e eficacia: a supervisao 

planeada e logistica, a maior dedicayao atraves de desempenhos elevados, e 

a maior ou menor preocupayao de articulayao com os respectivos 

trabalhadores. 
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Likert (1967), sendo embora urn dos expoentes maximos de Michigan, 

autonomizou-se, de forma empirica e atraves do POC73
, estabeleceu quatro 

tipos de gestores, os quais identificam o seu sistema: o perfil de leader 

autoritario e explorador, o autoritario e paternalista, o consultivo e o de grupo 

participativo. Este ultimo, a que se designa "o sistema 4", e identificado 

como o que permite melhor aproveitamento de recursos, embora nao 

conduza, necessariamente, no curto prazo aos melhores resultados 

financeiros. 

Nas teorias contingenciais consideramos Fiedler (1967) e Hersey e 

Blanchard (1982), oriundos da escola de Ohio e, ainda, os trabalhos de 

Blacke e Mouton (1972). Estes ultimos autores consideraram os estilos 

tradicionais orientados para a tarefa e para as pessoas, mas acrescentaram e 

conjugaram urn novo elemento situacional no estudo da lideran9a 

denominado a maturidade dos membros do grupo. ldentificaram tambem 

quatro estilos de lideran98, assinalando a vantagem de cada estilo face ao 

grau de maturidade dos seus subordinados: 

• Estilo persuasivo - alta tarefa, alta rela9ao, para baixo nivel maturidade. 

• Estilo directivo - alta tarefa, baixa rela~o. para baixo nivel maturidade. 

• Estilo defensivo - baixa tarefa, alta rela9ao, para alto nivel maturidade. 

• Estilo delegativo - baixa tarefa, baixa rela9ao, para alto nivel maturidade. 

0 modelo de Fiedler (1967), que foi mundialmente testado, apoiado e 

criticado, relaciona, atraves da escala LPC74
, a eficacia da personalidade do 

leader com o seu estilo e estabeleceu tambem a rela~o com as 

caracteristicas da situa9ao, sendo este aspecto, alias, considerado o ponto 

forte deste modelo. Neste modelo consideram-se como variaveis as 

rela96es de grupo, a estrutura da tarefa eo poder. A conclusao a que chega 

e que leaders com baixa pontua~o LPC estao mais orientados para a tarefa 

e que leaders com pontua~o elevada estao mais orientados para o sucesso 

interpessoal. 

73 POC: abreviatura de "Profile Organizational Characteristics" e consiste num questionario proprio 
composto por dezoito escalas, e assente nos principios de alta motivacao, solidariedade e competemcia 
tecnica e numa relacao apoiante. 

74 LPC: abreviatura de "Least Prefered Coworker". 
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Continuando ainda nas teorias contingenciais, e segundo a Path-goal 

theory, o comportamento e a eficacia do leader e determinada pela sua 

capacidade de influenciar positivamente a satisfagao e a motivagao dos 

subordinados, atraves da clarificagao e melhoria das vias (path), mais 

convenientes para a satisfagao dos seus objectivos. Neste contexte, pode 

ser estabelecida a seguinte taxonomia sobre o comportamento dos leaders: 

directivos, moderadores, participativos e executives. 

Finalmente, o modele de Vries e Miller (1984), apresenta-se de forma 

bastante diferente dos anteriores. 0 objectivo deste modele esta na tentativa 

de demonstragao de que a personalidade do dirigente se pode transmitir, 

atraves da cultura, a toda a organizagao e, portanto, indirectamente a 
qualidade da decisao. Os autores recorrem a psicanalise nas organizagoes 

e a analise das organizagoes, indiciando que cinco estados neur6ticos do 

leader podem provocar, em fungao de diferentes culturas organizacionais, 

cinco constelagoes diferentes de organizagoes, que se podem identificar 

como paran6icas, depressivas, teatrais, compulsivas e nervosas. 

Finalmente, refira-se que a atitude pessoal dos agentes decisores -

C.E.O. e directores - perante os subordinados muda com bastante 

frequencia, talvez, atendendo a que, hoje, o gestor decisor tern ao seu dispor, 

algumas facilidades tecnicas sobre inspiragao carismatica, bern como de 

aconselhamento sobre varias atitudes comportamentais. 

Este breve percurso pela esquematizagao de varias teorias de 

tideranga foi indispensavel, uma vez que permite que se possa agora abordar 

a relagao entre lideranga e teoria da decisao. 

Tomando em consideragao, como coordenadas, o grau de incerteza 

do meio envolvente, por urn lado, e a actuagao individual e em grupo do 

leader, por outro, foi possivel construir a matriz da Figura 4.1 que traduz uma 

relagao entre a lideranga e a decisao de mudar, utilizando para isso como 

metafora partes do corpo humane. 
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Fonte: Adaptado de Cunningham (1998). 

Figura 4.1 Lideranga e a metafora de mudanga. 

A tradicional lideranc;a estatica da administrac;ao, parece estar hoje 

fora de causa - janela inferior esquerda - e a lideranc;a inspiracionat, que foi 

aclamada durante anos na teoria, tambem esta em causa ao evoluir, quer 

para uma lideranc;a estrategica, quer para uma lideranc;a mais direccionada, 

conforme assinalado nos fluxes e setas da figura anterior. 0 que queremos 

evidenciar, em primeiro Iugar, nao e propriamente a evoluyao do conceito de 

lideranc;a, mas, sobretudo, a sua variayao que tern profundas repercussoes 

no processo de tomada de decisao. 

Embora na organizac;ao, e em termos de exercicio do poder, a 

lideranc;a possa ser a capacidade de influenciar os tiderados, atraves de 

varios processes para se prosseguirem as decisoes pretendidas sem 

resistencia, ja em termos de estrategia, o exercicio da lideranc;a sera uma 

necessidade de transformac;ao organizacional. Aqui, exige-se que se 

trabalhem as implicac;oes conflituantes dos fen6menos de estabilidade e 

mudanc;a, retendo, simultaneamente, o paradoxa existente entre a ambic;ao 

de methorar e o receio de mudar. Nao sera, assim, simples para os 

gestores-decisores liderar e decidir nas organizac;oes. 

Em conctusao, o que desejo considerar e, por urn lado, o estito 

adequado do leader perante o acto de tamar decisoes e, depois, a sua 

eficacia perante a qualidade da decisao tomada. 
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Sera num contexte em que se considere a lideran9a75 do sujeito como 

factor influente na decisao e implementayao, que resumimos, de seguida, 

quatro pontos fundamentais, para que a rela9ao entre lideran9a e decisao se 

estabele9a nas organiza9oes: 

• A lideranya pessoal em si propria: as diferentes possibilidades de 

lideran9a dos actores-decisores, desde os propulsionadores de mudan9a 

ate aos operadores da estabilidade continuada. 

• As fontes pessoais de lideran9a: os tra9os de personalidade e o treino 

comportamental. 

• A lideranya e a identidade da organiza9ao: a cultura e a eventual 

patologia do leader e da organiza9ao. 

• A eficacia da lideranya: a avalia9ao do comportamento do leader, face a 
obten9ao dos resultados objectivados e face a condu9ao dos 

trabalhadores na area do conflito. 

Estes mesmos pontos parecem ter sido resumidos, embora numa 

linguagem totatmente diferente, na opiniao que consideramos importante do 

Professor Patinha Antao, bern como na dos quadros da Petrogal. 0 primeiro 

refere: 

".,. o estilo de lideran~a e, em parte, um produto cultural... mas o que 

nao se aprende nas Universidades e o factor decisivo do exito de uma 

empresa - a lideran~a; essa s6 se aprende na escola da vida (Antao, 

1999). 

Os segundos, poem em causa o presidente da maior empresa do pais, 

perante a ctasse potitica e a opiniao publica, devido a sua forma de tiderar, 

embora sem expressarem o que entendiam por lideranya: 

"_ .. quadros superiores acusam o presidente de falta de lideran~a" 

(Semanario Econ6mico, 29/12/00). 

Afinal, tudo depende, simultaneamente, tanto de cada urn que tern 

mesmo de decidir, como de quem observa o decisor e a decisao. 

75 Conforme ja referido a lideranc;:a tern multiples conota¢es, nem todas comuns a decisao. 
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Neste sentido, recorda-sa que a vida e como e, e por mais que se 

queira fazer do homem urn teorema, ele sera sempre uma alma, tendo a 

vibrar no fundo do seu ser, e em natureza primeira, urn clamoroso e 

invencivel apelo do insondavel, sabre o risco e a honra de decidir. 

1.2- A masculinidade na gestio e na decisao 

A maioria dos gestores em muitos paises e em muitas organizayoes 

sao homens, pelo que as suas caracteristicas estao presentes no seu 

comportamento e na tomada de decisao. As rela9oes entre generos sao 

socialmente construidas e, por isso, hist6rica e culturalmente variaveis 76
, pelo 

que a masculinidade, apesar da heranya patriarcal e de estar 

discursivamente suportada por uma racionalidade perfeitamente orientada, 

nao pode ser uma identidade fixa, constituindo-se ao Iongo de urn processo 

cujo produto final e urn apelo para exercer o controlo, a posse ou urn dominio, 

como urn fim em si mesmo. A gestae de uma organiza9ao estara inserida 

nesta linha de dominio e, portanto, relacionada com a capacidade de 

controlar o desempenho pessoal de terceiros. A primeira imagem da 

conexao entre homens e gestao nasce do significado epistemol6gico de 

management que deriva do italiano barroco. 0 termo esteve associado a 
tarefa, iminentemente masculina, de conduyao de animais e, mais tarde, a 

masculinidade tambem foi associada, na gestao, a urn contexto de 

engenharia e conduyao de mecanismos. 

Recuando a Weber (1947), o patriarcado caracteriza-se pelo dominio 

exercido pelo homem idoso e as virtudes da idade. Segundo Hearn (1992) 

seria o sistema fundamentado na apropria9ao do trabalho de outros homens, 

mulheres e crianyas. 0 homem, nesta perspectiva, sera o Master da sua 

propria familiae do respective trabalho. Com a emergemcia do capitalismo 

as normas sociais mudam e a masculinidade passa a sentir necessidade de 

se afirmar e provar no mercado, sendo o sucesso do homem medido em 

termos de acumula9ao de capital e o das mulheres na dedicayao ao seu 

papel domestico. 

7~ Flara o tema polemico "Women in management" ver Sekaran e Leong (1992) e Rosener (1990). 
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A burocracia, ao abolir o exercicio arbitrario do poder, vern estabelecer 

a imparcialidade e a neutralidade no acesso aos postos de trabalho ao 

produzirem-se regras iguais para todos. No entanto, continua a prevalecer a 

ideia de que a eficiencia, a inflexibilidade, a imparcialidade e a disciplina sao 

apanagios do homem, associando as mulheres a emocionalidade, a 

subjectividade, a particularidade e maior preocupayao com a familia, logo, 

menos como trabalho (Kanter, 1977; Fergunson, 1984). 

Definindo-se, desta forma e previamente, o perfil e os requisites ideais 

para os cargos de chefia, segundo a etica masculina, forc;osamente a 

selecyao e desde logo condicionada deixando de ter significado as citadas 

caracteristicas igualitarias da burocracia. Ainda nesta perspectiva, o 

profissionalismo era associado a urn modelo masculino, atendendo a que 

privilegiava o auto-controlo o qual, a data, era considerado como uma 

caracteristica do Homem. lgualmente a escolaridade tecnica, comec;ou por 

ter uma predominancia masculina, actualmente ultrapassada, mas que 

ajudou a criar a ideia, em especial nos cursos de engenharia, de que os 

saberes tecnicos e as respectivas actividades tecnicas eram para ser 

exercidas apenas por homens. 

0 dominic do conhecimento constitui, ainda hoje, embora de forma 

mais atenuada, urn simbolo de masculinidade ao contribuir para a 

fundamentac;ao da chefia na perspectiva masculina e, portanto, nao pode ser 

posto em causa nas organizac;oes. Conforme afirma Wajcman (1991: 38): 

"... Men's affinity with technology is integral to the constitution of male 

gender identity." 

A tecnocracia que caracteriza o tempo actual, veio alterar o espac;o de 

trabalho e a polarizayao entre trabalho especializado e trabalho nao 

especializado. Em consequencia, o genero feminine aparece associado a 

detenyao de menos conhecimentos e, logo, ao ultimo tipo de trabalho 

(Kanter, 1979, 1983). Nas hight-tech industries, a maioria dos postos de 

trabalho sao feminines e a grande maioria dos postos altamente tecnicos e de 

chefia sao praticamente ocupados por homens (Cockburn, 1985). As 

mulheres partem para o dialogo profissional com urn stereotype negativo, 

determinado pelo genero e por urn duplo padrao de apreciayao, ou seja, 
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~ j 
partem logo a partida numa posigao de nao-vencedoras (Kanter, 1977). Os 

trabalhos de engenharia, mesmo nas modalidades mais ligeiras, sao : J 

::t::d~:~: :::aa~::e c::o a7::sd:::~:~:a::i: :::e:s~::::d~:i~;~: : I 
(Hacker, 1983). As novas formas mais avangadas de estrutura da , 

organizagao, como a adocracia, conotadas com a tecnologia, apelam para tl 
estruturas mais colegiais e participativas para ambos os generos. Mas, .lll 

mesmo neste tipo de estruturas avangadas, onde os homens aceitam e, em } 

alguns casas, ate desejam encontrar mulheres nas mesmas posi9oes das r 

chefias superiores masculinas, pretendendo-se deter uma perspectiva de ·~ } 
igualdade de generos, mesmo nestes casas existe ainda uma certa 

diferencia98o. 

Na literatura especializada de gestao, o acento t6nico e colocado na 

quase totalidade na masculinidade e quando nada se diz - a maioria das 

obras ignora o genera numa perspectiva de neutralidade - subentende-se a 

partida a presen98 masculina. Como meros exemplos, Mintzberg (1973a) no 

seu estudo sabre o que fazem os gestores, nao faz qualquer alusao nem a 

forma como esses homens sao construidos socialmente, nem se refere as 

mulheres. Nas suas tres principais obras usa indiscriminadamente como 

sin6nimos as palavras "manager" e "he". Numa recente revisao que fez da 

sua teoria de lideranga, Hollander (1990) dedicou apenas duas frases as 

mulheres nas organizagoes e no celebrado estudo de Fiedler (1967) sobre a 

lideranga, o leader e sin6nimo de homem e o genera nao constitui urn tema a 

ser tratado (Hearn, 1992). Na realidade, segundo Schein (1970), quando se 

"pensa em gestor'', pensa-se logo em "homem", pelo que qualquer 

esclarecimento sera redundante e, logo, desnecessario abordar. 

Outros exemplos, como o estilo sofisticado dos consultores 

intemacionais de gestao - competente, profissional, racional, perscrutador e 

born ouvinte - revelam o pressuposto de masculinidade e de confian98 no 

homem em si proprio (Cockburn, 1985). A participagao anual dos gestores

superiores, em concursos extemos, treinos fisicos em grupo, atribui98o de 

trofeus prestigiados, surgem, em geral, associados a destreza e a robustez 

fisica dos homens (Jackall, 1988). Em muitas revistas dirigidas a gestores e 

tecnicos qualificados, aparecem nas ultimas paginas, anedotas incidindo na 
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maioria das vezes na incompetencia das minorias ou sobre o genera 

feminine, nomeadamente na explora~ao de certos tipos de imagens (Hacker, 

1983). Finalmente, alguns autores, apontaram tambem nos MBA's indicios 

claros de masculinidade, quer ao nivel de conteudos programaticos, 

entendimentos profissionais sobre a vida privada de urn gestor e metodos 

pedag6gicos agressivos e provocatives (Burrel, 1992), perante os quais as 

mulheres se sentem desinteressadas. Para Sinclair (1995: 310) a cultura do 

MBA: 

" is a powerful agent for the perpetuation of the masculinity on 

managemenf'. 

0 diferente dominic do conhecimento, que por si, ja gera uma rela~o 

de inseguran~a entre os homens, agrava-se duplamente quando a questao 

se coloca entre generos diferentes (Cockburn, 1985). 

No entanto, e numa perspectiva diferente, as redu~oes substanciais de 

trabalhadores que tern atravessado todas as industrias, com enfase na 

redu~ao das chefias intermedias, tern atenuado esta tendencia e acelerado a 

competi~ao entre os generos para as chefias mais elevadas. Tambem se 

observa em industrias fortemente tecnol6gicas, uma maier necessidade de 

raciocinio abstracto, em vez da tradicional necessidade em experiencia de 

chefia, podendo daqui resultar tambem uma tendemcia para uma maier 

igualdade. Em termos de educa~o universitaria, a percentagem feminina 

em quase todos os curses sendo bastante elevada, provocara, certamente, 

no futuro, altera~oes profundas no mercado de trabalho e no paradigma da 

masculinidade na gestae. 

Este percurso sobre a evolu~o da masculinidade na perspectiva da 

tomada de decisao, pede ser associado a tematica da posi~ao hierarquica 

ocupada pelos gestores masculines, recorrendo, por exemplo, aos trabalhos 

de Kanter (1979, 1983). A gestae, com enfase na racionalidade e na 

eficiemcia, parece invadida por uma irredutivel etica masculina no sentido em 

que se assume que apenas os homens tern as qualidades e os requisites 

para uma abordagem ardua dos problemas, capacidades analiticas e de 

abstrac~ao para planear, possibilidades efectivas de dirigir pessoal e uma 

cognitiva superioridade de tomar decisoes. 0 gestor-decisor corresponde, 
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neste caso, ao homem que sabe controlar emo9oes, em contraste com as 

restantes pessoas existentes nas organiza9oes e, em especial, as mulheres. . j 
Estas sao conotadas com o stereotype negativo de serem emocionais, 

exceptuando-se as que pensam como os homens. Segundo Kanter (1977: 

42) os processes atraves dos quais o poder dos homens e dos gestores 

podem ser reproduzidos no sistema, consistem em praticas para excluirem as 

mulheres dos postos de gestao e no homosocial reproduction que reflecte as 

formas como os homens sao de preferencia seleccionados: 

" ... senior managers frequently appoint in their own image. men 

are selected for managerial positions because they are perceived 

especially by male selectors, to be more reliable, committed and 

predictable, free from conflicting loyalties. Social credentials can 

become substitutes for ability measures. Typical profile of managersn 

is invariably white and male, with a certain shiny, clean-cut look. 

are usually protestant, from an elite school, often members of the 

Masonic order and of prestigious sports and country clubs, anglo-saxon 

or gennanic in origin, and republican." 

A confirmar a posi9ao anterior atente-se na nomea9ao para posi9oes 

superiores, que resulta, em muitos casos, das conexoes entre masculinidade 

especifica e praticas de gestao casos do paternalismo, carreirismo e 

personalismo (Collinson e Hearn, 1994). 

Em rela9ao aos gestores-decisores e ainda no que se refere ao efeito 

de masculinidade e a tomada de decisao nas empresas defende-se que: 

• Os gestores empresariais devem possuir urn perfil multi-nacional, perfil 

que privilegia determinadas expectativas masculinas, originando por isso 

e possivelmente, a exclusao de uma grande maioria das mulheres dos 

centros da decisao. 

• Apenas certos tipos de homens - e nao os homens e as mulheres em 

geral ou todos os licenciados- possuem as "indispensaveis qualidades", 

77 E sem propor compara«;:aes, a semelhanya com os gestores-superiores da empresa em estudo, com 
as devidas adapta«;:aes, e factualmente evidente: brancos, homens, cat61icos mais ou menos 
praticantes, origem nas quatro faculdades nacionais mais conceituadas e com um MBA no estrangeiro, 
membros de lobbies ideol6gicos e religiosos, dedicacao ao golf, tenis e bridge e preferencia politica 
discreta. 
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como sejam merecer confianc;a, ter merito pessoal e potencialidades para 

U se tornarem mais tarde membros do top management. 
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2- AS POSSIBILIDADES DE SUCESSO DA DECISAO ESTRATEGICA E A CARREIRA 

2.1 -A nova classe de gestores-decisores 

0 crescimento e a importancia do sector dos servic;os, ap6s a segunda 

guerra mundial, fez emergir uma serie de processos s6cio-politicos que 

fragmentaram algumas das estruturas das economias capitalistas. As 

grandes empresas industriais que apareceram ou se consolidaram na forma 

de sociedades an6nimas, consubstanciaram a ideia de que a dispersao de 

acc;oes por multiplos e pequenos accionistas implicaria que o controlo da 

gestao, pelo menos o mais visivel ou directo, passasse a ser exercido por 

executives protissionais embora nao lhes podesse ser exigido o respective 

risco (Seed, 1982), na medida que nao eram detentores do capital. Em 

consequencia de transformac;oes na economia, na educayao, na tecnologia e 

na divisao do trabalho regista-se o crescimento enorme de varias profiss5es 

que passam a ser desempenhadas por individuos com niveis de educayao 

tecnica mais elevados. Estas novas profissoes, dao forma a uma nova 

classe de serviyos com especificidades pr6prias, distinta da classe media 

tradicional formada por pequenos patroes, intermediaries e profissoes 

liberais. 

0 sistema passa entao a caracterizar-se por empresas em que o 

controlo do capital deixa de ser efectuado directamente pelo proprietario do 

mesmo, passando a ser efectuado pela nova classe embora sem a 

propriedade do capital. Alguns autores consideram que se procedeu apenas 

a uma mera transformac;ao do sistema em geral e nao a uma revisao radical 

(Child, 1973) do mesmo. 

A questao do papel funcional e da acc;ao s6cio-politica que esta nova 

classe de profissoes de servic;os desempenha, onde se incluem os gestores

decisores medios e superiores, no modo de produyao capitalista, ultrapassa o 

ambito deste estudo, mas parece-nos pertinente salientar a posic;ao particular 
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que os quadros tecnicos e os gestores superiores passaram a ocupar nas 

organizac;oes e na tomada de decisao nas mesmas e as conseq uentes 

repercussoes na sua carreira. 

A ascensao desta nova classe deveu-se, contudo, nao a uma 

acumulac;ao de capital como antes havia acontecido, mas, sobretudo, a 
posse de novas no¢es racionais de gestao, que se foram revelando 

vantajosas para a classe vigente (Goldthorp, 1980). A nova classe, 

constituida por gestores superiores, quadros e tecnocratas com competencia 

profissional que resulta de determinadas especializa¢es tecnicas 

imprescindiveis a manutenc;ao da actividade econ6mica, coexiste com outro 

tipo de trabalhadores, nao manuais, possuidores tambem de educac;ao 

elevada, mas que por nao a aplicarem na pratica, sao prescindiveis e 

portanto inuteis ao sistema. 

A actua«;ao dos gestores processa-se na linha da cadeia burocratica, 

via autoridade legal weberiana e autoridade substantiva resultante dos seus 

varios saberes, a qual conduz a intensificac;ao da divisao do trabalho 

especializado e ao aumento da complexidade das func;oes empresariais. 

Novas formas organizacionais sao criadas - enquadrando-se, neste contexto, 

os tipos de estrutura denominados meritocracia e adocracia (Mintzberg, 1983) 

- em especial, os monop61ios profissionais corporativos caracterizados por 

urn elevado grau de competencia e de performance. 

Todavia, o predominio das vertentes tecnico-cientificas em varios 

grupos podem conduzir a urn baixo grau de formalizac;ao das relac;oes 

humanas existentes na organizac;ao. Consequentemente, podem parecer 

excessivamente politizados os problemas, tornarem-se mais lentos os 

processos de decisao e ser o processamento de informa«;ao mais 

fragmentado, reduzindo-se, assim, a forc;a das instancias institucionais sobre 

a decisao e o controlo organizacional. 

Como referimos antes, o poder dos gestores resulta ou e consonante 

com a sua posic;ao na hierarquia burocratica e com a intensidade dos seus 

saberes, nao resultando da posse do capital, pelo que os seus interesses e 

motivac;oes diferem das dos empresarios capitalistas. 0 crescimento da 

empresa, cuja propriedade da mesma e agora distinta da sua gestao, passou 
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a ser urn fim e a estar constantemente na agenda dos gestores, uma vez que 

prosseguir aquela meta revela seguranya para todos os presentes. 

A nova classe de decisores-gestores caracteriza-se, pais, pela partilha 

de novas situac;oes ocupacionais, por urn lado, com a classe detentora do 

capital, alga omnipotents, e, par outro, com uma classe operaria mais ou 

menos dificil de gerir - na empresa que estudamos, os quadros tecnicos das 

refinarias convivem diariamente, embora com alguma distancia, com o 

'!pessoal da ferrugem". Assim sendo, por urn lado, a nova classe como que 

se apresenta com uma atitude egoista, no que se refere a sua remunerac;ao 

econ6mica, autoridade e estatuto social mas por outro !ado, numa 

perspectiva alga progressista, preocupada com a necessidade de defender 

uma certa liberdade deontol6gica e salvaguardar, prudentemente, 

determinadas condic;oes laborais dos subordinados. Esta ultima 

preocupac;ao esta associada a determinados extractos medias que se sentem 

hoje ameac;ados pelas politicas neo-liberais, cujo objectivo tern sido reduzir 

drasticamente o sector publico, reforc;ar a disciplina laboral e a iniciativa da 

Hvre concorremcia. 

No casas em que o capital accionista esta bastante disperse, os 

gestores-superiores parecem ter uma apreciavel soberania sabre a tomada 

de decisao, atraves do estabelecimento de parametros econ6micos, sociais e 

tecnicos, dentro dos quais tern Iugar todas as iniciativas das empresas. A 

gestao estrategica - investimentos e aplicayao de outros recursos - ganha 

enfase, atraves de urn profissionalismo, mais preocupado como crescimento 

sustentado e a estabilidade da empresa, do que com o Iuera a curta prazo 

(Marris, 1964). Mas, nos casas em que o capital accionista se apresenta 

mais concentrado o controlo da empresa ainda e exercido atraves de 

gestores, como agentes, mas que possuem uma margem de manobra 

reduzida (Scott, 1985; Fidler, 1981). A vigilancia sabre a rentabilidade e a 

acumulayao de capital, para alem da difusao ideol6gica, continua a ser da 

responsabilidade da classe capitalista, pelo que a classe dos gestores fica 

comprometida com as regras dominantes que aplicam sem, no entanto, as 

terem produzido (Dahrendorf, 1969). 

Porem, para muitos autores, entre os quais Braverman (1974), ha uma 

perspectiva oposta sabre a classe media de gestores, na medida que, 
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embora esta ainda detenha alguns privilegios, acabara por desaparecer. Na 

faixa mais baixa do conhecimento, a difusao tecnol6gica e a uniformizac;ao de 

alguns saberes determinara a racionalizac;ao do trabalho administrative - a 

imagem do escrit6rio de amanha sera igual a imagem em fragmentos da 

tabrica de ontem. Na faixa mais elevada dos agentes-decisores e tecnicos, a 

desqualificac;ao que entretanto parece ter surgido em resultado da separayao 

entre trabalho manual e intelectual, primeiro, e, depois, pela rotinizac;ao actual 

j8 deste ultimo, acabara por conduzir nao s6 a degradac;ao geral de todo 0 

tipo de trabalho, como tambem se verificara em relayao a todos os 

trabalhadores. A tendencia actual do capitalismo, apesar da sua evidente 

transformac;ao, sera de subordinar todas as classes a sua estrutura e, em 

consequencia, o homem acabara por ser destituido das suas capacidades 

intelectuais procedendo-se, assim, a uma eventual desvalorizac;ao desta nova 

classe que temos estado a citar. 

Em sintese, e de acordo com os varies pontos de vista expostos, 

pode-se afirmar: 

• A nova classe actua directamente no campo s6cio-politico, mas no sentido 

da despolitizayao do politico, criando equipas de especialistas de apoio, 

para que a acyao politica se torne mais racional, ocultando-se dessa 

forma, o objective de reduzir os problemas s6cio-politicos a questoes 

meramente tecnicas. 

• Em segundo Iugar, a nova classe tende a monopolizar os processes 

decisionais e a isolar as estancias formais da decisao do controlo 

democratico ao abrigo subtil de padroes objectives ou tecnico-cientificos. 

Ao abrigo de soluc;oes "6ptimas determinadas neutralmente", faz-se com 

que nao se discutam as soluc;oes dos problemas, e ainda, se induz uma 

ideia de incompetencia em relac;ao a todos os que a elas se oponham. 

• Como terceira ideia, os gestores, ainda, que ponderem criterios de 

racionalidade, muitas vezes de forma academica, permitem em muitos 

easos o aparecimento de "vozes" com desejos de participac,;:ao nos 

destines da empresa. A possibilidade de incrementar o nivel cultural, a 

qualificac;ao profissional e a realizayao pessoal dos subordinados, ao 

implicar o alargamento do espac;o de decisao e maior transparencia de 
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processos, tern de ter contudo em considera9ao a possibilidade de uma 

reacyao corporativa e nao receptiva na maioria dos casos. 

• A nova classe, pelo seu caracter tecnico e autoritario, ao aperceber-se de 

que e reconhecida como motor de moderniza9ao e de inova9ao, tenta 

monopolizar o dominio do funcionamento da organiza9ao por considerar 

infalivel o saber tecnico-cientifico. 

o A nova classe consegue, ainda, objectivar a preservayao da sua posi9ao 

de poder relativo e de vantagem social no exercicio de fun96es privadas, 

sem deixar de se constituir em Ordens por forma a salvaguardar 

interesses e oportunidades de vida (Goldthorp, 1980). No exercicio de 

fun96es no sector publico, os gestores mantem a mesma 16gica, embora 

com uma vertente tecnocrata mais neutra, perseguindo politicas 

socialmente responsaveis e tentando equilibrar os mais variados tipos de 

interesses (Fidler, 1981). 

o Finalmente, e tendo em considera9ao a observayao do funcionamento de 

varios conselhos de gerencia, podemos dizer que os gestores-decisores 

tern acesso, mas nao pertencem, a classe detentora do capital e 

politicamente poderosa. Aqueles apenas conseguem estabelecer uma 

ponte entre quem comanda e quem tern de trabalhar, residindo na maior 

ou menor facilidade em estabelecer essa ponte a razao da continuidade 

ou afastamento do gestor-decisor, ou seja, o futuro da sua carreira 

profissional. 

A este prop6sito recordemos urn extracto de urn opusculo denominado 

!!Qs politicos e o poder econ6mico", escrito em 1969 por Raul Rego, cujo 

cabimento e actualidade sobre a conduta e a carreira dos gestores e 
indiscutivel: 

" ... conselhos de administragao tern sido dados, ... de uns se passando 

para os outros e, as vezes, ate ja quando os ministros deixam o 

Govemo, se tala em que irao para esta ou aquela Companhia, muitas 

vezes dentro da esfera de acgao do mesmo sector ministerial." E o 

autor acrescentava: "... estao Ionge os tempos em que os homens 
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[ J 
voltavam as suas funqoes ou profissoes iniciais .. . agora nao voltam." 

(Rego, 1969). ~ I 
0 fen6meno referido e cada vez mais corrente nos regimes :] 

democraticos e na carreira dos gestores-decisores, pressupondo urn 

entendimento entre as varias for9as e demonstrative de uma promiscuidade 

entre o poder politico e o poder econ6mico. 

2.2 - As rela~oes entre o decisor como agente e os accionistas principais 

As rela96es entre os responsaveis pela decisao formal - accionistas 

com gestores-administradores, e entre estes e os directores-decisores - sao 

nas grandes organiza96es, onde o capital social esta disperso, bastante 

complexas e com naturais reflexos nas respectivas carreiras pessoais. 

A teoria da agencia ou "agencia9ao" (Jensen e Meckling, 1976) 

estabelece uma rela~o directa com o comportamento organizacional dos 

gestores, enquanto agentes-decisores, e consubstancia-se nas rela96es 

entre uma entidade denominada principal e a outra denominada agente. 

Nas grandes empresas, o principal e representado pelos accionistas, 

os quais possuem a propriedade do capital mas delegam a autoridade da 

condu~o do neg6cio nos gestores executivos que sao os seus agentes. 

Uma rela~o de agencia materializa-se num contrato, segundo o qual 

uma ou rna is pessoas ( o principal) encarrega outra pessoa ( o agente-gestor) 

para desempenhar urn servi9o, tendo em conta a sua competencia. Para o 

primeiro, implica delegar autoridade, conferindo, ao segundo, uma 

determinada possibilidade de assumir decisoes. Este ultimo, porque e 

humano, mantem porem, independentemente da aceita~o do cargo, os seus 

interesses pr6prios, que podem afectar o bern estar do principal, e nesta 

medida terao de ser vigiados pelo principal. Dificilmente se obtem, mesmo 

com total coopera9ao, aspecto que e muito importante, uma coincidencia 

absoluta entre ambos os interesses (do principal e do agente). As decisoes 

do agente sao assumidas na vida real e com contraintes e as decisoes que 

maximizam a riqueza do accionista sao pensadas no remanso do gabinete 

deste e sao te6ricas. A este prop6sito cito: 
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" ... Corporate Citizens Oil companies aim to maximise returns to 

shareholders. But their public profiles often stress their responsibilities 

as efficient suppliers of energy, their role as good employers, and their 

care for health, safety and the environment. The contradictions 

between these business and social concerns are highlighted by the 

industry's multinational aspect. The profit motive is the same 

wherever oil firms operate, but ethical expectations differ. Companies 

are tom between responding to shareholders' and society's 

expectations ... " (nota editorial do Petroleum Argus n° 51 de1996). 

A proteccao e o acautelar dos interesses dos accionistas, dao origem a 

urn custo de agenciacao. A minimizacao deste custo constitui uma das 

principais preocupacoes dos accionistas, reflectindo-se, nos agentes, ao nivel 

dos premios compensat6rios atribuidos. Desta forma, e possivel chegar a 
definicao de custo global de "agenciacao", como sendo a soma dos seguintes 

custos parciais: 

• De controlar o agente 

• De premiar e motivar o agente 

• Da diferenca residual entre os ganhos dos interesses do agente e a perda 

dos interesses do principal. 

0 accionista pode sempre assumir uma forte vigilancia, no sentido de 

evitar actuacoes excessivas por parte do agente que possam afectar 

residualmente os seus interesses, podendo, adicionalmente, prometer ao 

agente uma determinada compensacao para o incentivar a actuar no sentido 

que entende como o mais desejado. 

0 controlo dos agentes-directores pode materializar-se na observacao 

das accoes e decisoes por eles desencadeadas no sentido de averiguar se 

coincidem com a orientacao tracada pelos accionistas, ou, em alternativa, 

podem apenas observar as consequencias positivas ou negativas dessas 

decisoes. Neste sentido, o que se constata na maioria das empresas, e que 

se delega a fase de decisao e implementacao a urn agente, entregando-se a 

avaliacao da sua validade e qualidade a outro agente - auditoria - o que 
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aumentando a qualidade de controlo conduz igualmente a urn aumento do 

custo de agencia9ao. A nivel dos C.E.O. e comissoes executivas, este 

controlo muitas vezes efectua-se apenas a posteriori e depois dos resultados 

ja serem irreversiveis para os accionistas. Outra alternativa esta na 

existemcia de administradores nao executives, nomeados tambem pelos 

accionistas, cuja principal fun98o e exactamente observar mais ou menos 

regularmente, e antes da citada irreversibilidade, as ac9oes dos 

administradores executives. Nas grandes empresas existem estas duas 

solu9oes citadas. Finalmente, uma forma indirecta, mas bastante neutra de 

aprecia9ao do trabalho dos agentes-administradores e directores, 

consubstancia-se na subida (ou descida) do "valor da empresa" no mercado 

de valores e respectiva cota9ao bolsista. Esta forma de avalia9ao e uma 

preocupa98o importante para os agentes-decisores no medio prazo, uma vez 

que uma elevada cota9ao bolsista da empresa e uma prova irreversivel para 

o accionista do valor da empresa, mas pode, tambem, ser a prova indiscutivel 

da crescente cota9ao pessoal do agente-dirigente, ou seja, da sua auto

promo9ao no mercado de trabalho dos gestores. 

A segunda forma de obviar a contradi9ao de interesses entre 

accionistas e agentes-gestores, pode estar no estabelecimento de condi9oes 

adicionais de retribui9ao, no caso dos objectives previamente pretendidos 

pelos accionistas venham de facto a ser atingidos por parte dos gestores-

decisores. Embora, por vezes, pudesse verificar-se por parte dos 

accionistas a penaliza9ao directa dos gestores-decisores por decisoes 

inadequadas, nao se tern, contudo, conhecimento desta aplica9ao nas 

empresas. As solu9oes, em geral, tomadas pelos grandes accionistas tern 

passado pela demissao e substitui9ao dos gestores-superiores, enquanto 

para os pequenos accionistas a solu98o passa por manifestar o seu 

desacordo atraves da venda das suas ac9oes no mercado. As 

compensa9oes monetarias, que antes referimos, sao atribuidas sob diversas 

formas, desde valores monetarios pre-estabelecidos, passando pela oferta 

em generos nao susceptiveis de tributa98o, por titulos bolsistas, indo ate 

promo9oes consecutivas em lugares de administra9ao em empresas filiadas. 

Numa outra perspectiva, o custo residual pode traduzir as vantagens 

obtidas pelo agente decisor a custa dos interesses dos accionistas. Urn caso 
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totalmente diferente a reter, e que nem sempre e possivel conciliar a 

actuagao da organizagao com os interesses de todos os seus proprietaries, 

na medida que os interesses dos accionistas e dos agentes-decisores ate 

podem nao ser opostos, mas apresentarem descontinuidades e diferentes 

interpretagoes. Os accionistas nao podem, independentemente dos custos, 

controlar em absolute as acgoes dos agentes-decisores, uma vez que estes 

se defendem atraves do segredo e do dominio da informagao util. Nas 

grandes empresas, sobretudo as carecidas de capitais, urn conflito usual 

consiste no facto de os agentes-administradores proporem as Assembleias 

Gerais anuais investirem a Iongo prazo o resultado apurado, em vez de o 

distribuir no curta prazo, conforme desejado pelos accionistas. Este 

posicionamento que pode levar a divergencias pode melhorar a situagao no 

curta prazo - incentivar os accionistas, nao incrementar o risco e, por outro 

lado, a melhorar a auto-imagem do agente - em detrimento de uma decisao 

orientada para a valorizagao da empresa no Iongo prazo. Nao constituindo 

uma novidade te6rica, a sua constatagao, na observagao efectuada na nossa 

empresa, e muito elucidativa da natureza deste tipo de conflito entre C.E.O. e 

accionistas. 

Por outro lado, os quadros da empresa consideram com frequencia 

que tern direito a urn tratamento preferencial, em relagao a todos os outros 

stakeholders, por estarem continuamente envolvidos na produtividade da 

empresa. A necessidade de implementar ac96es que exigem a aplicagao de 

tecnologias sofisticadas, implica o recurso a quadros possuidores de 

conhecimentos tecnico-cientificos. Estes quadros reivindicam, muitas vezes, 

autonomia profissional, e sobretudo, o reconhecimento pela comunidade, nao 

se contentando pelo reconhecimento meramente administrative, no ambito 

sociol6gico da sua profissao. Exactamente por isso, evita-se colidir com 

esses interesses conquistados, pese embora a opiniao em contrario de certo 

tipo de conservadorismo accionista. Refira-se, ainda, que varies 

stakeholders com influencia directa na acgao dos agentes-decisores, podem 

ser, neste caso particular, accionistas e simultaneamente fornecedores de 

bens e servigos - banca, seguros, saude - a empresa, e, portanto, nao s6 

com uma elevada influencia sabre os agentes-decisores, como, tambem, uma 

elevada possibilidade de controlo directo sabre os mesmos. 
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Finalmente, a teoria da agencia tern sido criticada por alguns autores, 

por considerarem que, na 6ptica dos investidores se privilegiam apenas os 

interesses financeiros dos principais, menosprezando a natureza humana dos 

agentes (Ensenhardt, 1988), pese embora que na realidade, se tenha de 

pagar regiamente 0 prec;o da ambic;ao destes ultimos. 

Recorde-se que, no quotidiano, os agentes assumem uma dupla 

posic;ao: perante os subordinados tern uma posic;ao de decisores e de 

firmeza, mas perante os principais comportam-se de forma defensiva, e na 

maioria dos casos, primeiro, como homens com interesses econ6micos 

pr6prios e uma carreira e depois como decisores na empresa. 

2.3 - A carreira e a decisao 

A carreira pessoal tornou-se uma preocupac;ao na relac;ao entre 

procura e oferta de emprego no mundo moderno. Apesar de importantes 

tentativas actuais de minimizar ou ate de afastar esta ideia pre-adquirida, ela 

constituiu, no entanto, urn importante ponto de interacc;ao entre as estrategias 

empresariais e as estrategias pr6prias do actor. Na cultura ocidental, a 

carreira aparece ligada a uma ideia de desempenho de uma func;ao com 

merito e consequente obtenc;ao de urn estatuto elevado, logo, de uma 

melhoria continuada do nivel de vida. Por definic;ao, a carreira constitui urn 

indicador privilegiado sobre a progressao pessoal numa sociedade 

organizada em escaloes, oportunidades e temporalidade. 

u ••• The career is, in part, the person's own creation ... " (Weick, 1996: 

40). 

Com base no trabalho de Levinson (1978), sobre os periodos de 

transic;ao numa vida, Hall (1976), construiu urn modelo sobre a carreira dos 

individuos estabelecendo uma relac;ao mais especifica com os gestores

decisores empresariais. Neste ambito, podemos considerar os seguintes 

estadios, os quais, alias, se reconhecem facilmente, na simples observac;ao 

empresarial diaria: 

• 0 estadio de explorac;ao, no periodo mais jovem com multiplos empregos 

e portanto pouco consistente. 
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• 0 estadio de consolidac;ao, em que se comec;a a estabilizar e a desenhar 

no emprego uma vontade de carreira. 

• 0 estadio de manutenc;ao, em que o indivfduo constr6i algo de si proprio, 

se superioriza e e bastante produtivo em termos pessoais. 

• 0 estadio final de decHnio, em que o indivfduo deve sentir-se satisfeito, ou 

nao, com a carreira e as escolhas efectuadas. 

Apesar deste modelo dar uma visao ampla da vida profissional dos 

gestores nas grandes empresas, parece-nos demasiado generalista na 

medida em que a satisfac;ao no trabalho, tao enaltecida por certos autores, 

poder apresentar, segundo estudos empfricos, consideraveis desvios. 

Nas abordagens te6ricas da carreira pessoal, encontram-se 

frequentemente uma serie de pressupostos pouco realistas para a maioria 

dos cidadaos, ao pressuporem que na idade jovem existem possibilidades 

motivacionais de escolha de cursos e percursos, e que, mais tarde nas 

organizac;oes, nao e necessario enfrentar diferenciac;oes eticas, culturais e de 

genero. Os homens, desde que entram nas empresas, e conforme os graus 

de socializac;ao, assumem urn conjunto de atitudes tecnicas e 

eomportamentais associadas a experiencias vividas em cada tipo de posto de 

trabalho, que irao determinar em geral - e sobretudo quando houve da sua 

parte uma objectivac;ao temporal e de progressao hierarquica - uma 

determinada carreira. A carreira nesta acepc;ao aparecera como algo mais 

do que uma mera sucessao ocasional de empregos ao Iongo da vida, 

conducentes a vencimentos progressivamente mais elevados, para alem de 

ser sempre identificada com dimensoes elevadas de performance profissional 

e respectivo reconhecimento pela sociedade. Urn gestor senior tera 

passado, previamente, por varias dificuldades: pela demonstrac;ao de urn 

estado de competencia - sucesso ocupacional, tecnico e psicol6gico - pela 

resoluc;ao interna de conflitos ideol6gicos perante o trabalho e, entre este e 

outros interesses pessoais, pela capacidade de mobilidade e adaptac;ao tanto 

no interior como no exterior e, por tim mas nao menos importante, pelo 

estabelecimento de importantes relac;oes de poder na empresa e respectivo 

meio ambiente - the good enough theory of promotion multinational. 
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Contudo, hoje, os interesses e o comportamento pessoal ultrapassam em 

muito o principia classico da dedica9ao ao trabalho e da lealdade para com a 

empresa. A carreira pode ser interpretada como uma acumula98o de 

sucessivas contribui9oes, dadas em varies postos de trabalho, constituindo, 

neste sentido, urn investimento pessoal a semelhan9a dos investimentos 

financeiros. Tambem se pode acrescentar que uma carreira feita apenas 

num numero reduzido de empresas, ja nao contem o sentido que se lhe dava 

antigamente, estando antes a atenuar-se e a desenhar-se uma nova posi9ao 

sobre a mesma. Com efeito, ao passar-se, de urn conceito de empresa 

burocratica para urn modele de empresa em rede, deriva-se para urn 

paradigma de realiza9oes pessoais pontuais, via realiza9ao de uma 

multiplicidade de projectos e, logo, em detrimento da unicidade empresarial e 

da carreira pessoal. 

Finalmente, recordamos a rela9ao existente entre a antiguidade numa 

empresa e a carreira pessoal. Embora nao seja uma realidade a extrapolar, 

verificava-se, nos EUA, uma perrnan€mcia media num emprego de doze 

anos em 1981, a qual foi reduzida para uma media de sete anos em 1992, 

devendo-se a redu9ao a introdu98o de forrnas flexiveis de emprego e, logo, 

a reduyao drastica de postos de trabalho. 

Como consequ€mcia, altera-se a ideia tradicional de seguranya 

atraves de uma carreira, num mundo em que o pleno emprego parece nao 

ser exequivel nem estar ao alcance de todos. 0 resultado de "urn novo 

espirito capitalista" vai no sentido natural da sua propria perpetua9ao, o que 

perrnite que algumas (poucas) carreiras continuem a prosperar, enquanto, e 

talvez por isso, as sociedades se degradem bern como a maioria das 

earreiras tradicionalmente existentes. 

Os gestores, pela ambiyao profissional que demonstram na resoluyao 

de deterrninados problemas, pela forrnma como enfrentam a margem de 

incerteza e os jogos de poder (Coffey, et al., 1994), podem apresentar 

desvios no seu comportamento com consequencias na sua carreira 

profissional. Tendo presente, tanto o exercicio legitime como abusive do 

poder, assim como os juizos alternatives da sociedade (o "perrnitido" eo "nao 

desejavel"), podemos identificar quatro tipos possiveis de comportamentos, 
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cuja opc;ao e frequemcia, acabam por condicionar a carreira pessoal dos 

gestores-decisores: 

• Comportamento meramente racional e cinzento. 

• Comportamento, por vezes, menos aderente - by pass - as normas 

emanadas pela tecno-estrutura e aprovadas superiormente. 

• Comportamento susceptive! de alguma critica menos benevolente. 

• Comportamento absolutamente criticavel. 

0 controlo da carreira por parte do gestor, tenta ultrapassar estes 

comportamentos criticos, dispersando-os entre a sua propria vida, na 

convivemcia com os colegas, na empresa e na propria sociedade e 

economia em que se insere. 

".,.the basis of enactment is the imposition of individual will in situations 

where choice is possible. . . . argues that as workplace boundaries 

dissolve and bureaucracies weaken, there is greater scope for 

individuals to exercise choice in their individual behavior. But individual 

behavior is not arbitrary or anarchic ... " (Arthur, lnkson e Prungle, 1999: 

41). 

Na carreira dos gestores-decisores ha urn dualismo entre o homem 

pensador de uma tarefa e o homem executive da mesma tarefa. A separac;ao 

entre as atitudes de "pensar'' e "executar", levanta problemas ao nivel do 

equacionar acc;oes como planear e tomar decisoes, e, depois, a sua 

implementac;ao na pratica. Hammel e Prahalad (1994: 5) estabelecem a 

seguinte diferenc;a: 

", .. the watchword for top management in these companies was "steady 

as she goes". Companies were run by managers, not leaders; by 

maintenance engineers, not by architects ... " 

Parece, por conseguinte, indispensavel destrinc;ar entre as posic;oes de 

administrador, mais relacionadas com as decisoes estrategicas e as posic;Oes 

de director, mais relacionadas com as decisoes operacionais: 

• Administrador e a pessoa que perscruta a coisa certa. 
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• Gestor e a pessoa que sabe fazer as coisas de uma forma certa. 

Tendo presente estas diferenc;as e com base em Bennis e Nanus (1985), 

elaboramos o seguinte esquema diferenciador: 

Os decisores-administradores: 

- lnovam, originam e desenvolvem 

- Enfatizam os colaboradores e o talento 

- Alteram o status quo 

- Observam o horizonte em extensao 

Os decisores-directores: 

- Gerem, copiam e mantem 

- Enfatizam o sistema e as retinas 

- Aceitam o status quo 

- Observam verticalmente os niveis 

inferiores 

0 gestor coloca-se, em geral, na perspectiva do "como e quando 

fazer", sendo "urn homo faber" e, socialmente, o eterno born sold ado. Por 

sua vez, o administrador coloca-se na perspectiva de "o que e porque fazer", 

sendo "urn homo sapiens" e, socialmente, o Homem criador. 

0 gestor, independentemente dos jogos de poder relacionais, 

necessita da autoridade legal-racional. 0 administrador, independentemente 

da autoridade legal - estar nomeado para urn Iugar e uma fonte de poder -

necessita acima de tudo de poder. 

Finalmente, o administrador preocupa-se sobretudo com a decisao 

estrategica, ja o gestor, preocupa-se especialmente com a decisao 

operacional. 

2.4 - A possibilidade de sucesso de uma decisao estrategica e a carreira 

0 exito individual, na linha do espirito de empreendimento da 

mentalidade capitalista weberiana, esta associado a mobilidade social dos 

actores-decisores e ao desenvolvimento das modernas sociedades 
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industriais. A possibilidade de exito, definida em objectivos sociais 

alargados, passou a estar perfeitamente aberta, neste final de seculo, a 
classe media dos gestores-decisores enquanto agentes do capital. 

Os resultados de uma tomada de decisao estrategica num espirito 

c..apitalista, carece sempre de ser avaliada a posteriori, tendo em conta as 

diferentes repercussoes- beneficas ou prejudiciais- que terao na empresa. 

Tem-se aqui a aplica9ao, embora menos habitual na tomada de decisao, dos 

principios classicos da eficiencia e da eficacia capitalista. Porem, a priori e 

como ja referimos antes, nao temos conhecimento de nenhum tipo de 

processo de decisao concreto que permita garantir, antecipadamente, o exito 

de uma decisao estrategica78
, pese embora existir a evidencia empirica de 

que algumas decisoes estrategicas empresariais, se possam revelar, durante 

ou depois da fase de implementayao, como verdadeiros fracassos. Esta 

questao, pela sua natureza de antecipayao, pode-se revelar bastante 

complexa, e tern envolvido a erosao de incomensuraveis valores monetarios, 

mas nao tern merecido uma atenyao te6rica exaustiva na area da tomada de 

decisao. Por este motivo parece-nos legitimo considerar, sem qualquer 

pretensao de esgotar a questao, que ha urn conjunto de condi96es que tern 

estado quase sempre, indirectamente, presentes no exito de uma estrategia. 

Neste sentido, pode parecer pertinente estabelecer, apenas em termos de 

tendencia, uma matriz de predictores organizacionais sobre o possivel 

sucesso de urn processo de decisao. 

Este assunto, que nos tern preocupado, comeya porter na sua origem 

te6rica urn importante ponto nem sempre muito bern esclarecido. Na 

realidade, uma decisao, independentemente do seu conteudo e da 

importancia das personalidades presentes e decisoras, comeya apenas a ter 

significado quando se inicia a sua implementayao e posterior funcionamento 

operacional. 

Na verdade no quotidiano dos gestores e das empresas, o que nos 

parece importante nao e a tomada de decisao em si propria, mas, antes, viver 

durante anos com as consequencias dessa decisao (Pfeffer, 1994). Uma 

78 0 que certamente existe sao multiplos met6dos de apoio matematico a decisao e de posterior 
controlo durante a fase de execu98o material do projecto. 
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decisao estrategica, com exito ou sucesso, podera ser entendida como a que 

proporcionou que urn objective, previamente trayado, tenha side atingido a 

partir de urn enquadramento de tempo, custos e limita((oes de varia ordem. 

Por outras palavras, o sucesso de uma decisao esta relacionado com a 

qualidade do seu processo. 

Num sentido operacional, reunimos varies conceitos situados em areas 

bern diferenciadas e ja referenciadas teoricamente neste estudo, desde 

objectives e respective realismo pratico des mesmos, diferentes tipos de 

meios envolventes, modelos optimizantes e satisfat6rios associados a 

actua((oes conotadas com as racionalidades plena e satisfat6ria e, ainda, a 
contingencia tecnol6gica e carreira dos decisores. Em primeiro Iugar, 

preocupou-nos considerar o grau de exequibilidade real dos objectives 

estabelecidos inicialmente pelo decisor. Depois, numa situayao de conflito 

de grupo, considerar o grau de dominic que o decisor tern, pese embora a 

sua educayao tecnocrata, quer sabre a relayao entre causa-efeito dos meios 

a utilizar, quer do grau de certeza - consensualidade - de obten((ao des 

resultados finais de urn projecto, quer ainda sabre o exito do mesmo 

(Thompson, 1976; Harrinson, 1992). Nesta linha pareceu-nos fazer sentido 

estabelecer urn quadro referencial de dupla entrada, onde consideramos, per 

urn lade, a viabilidade dos objectives trayados e o grau de abertura ao 

exterior do processo considerado e, por outre lade, o tipo de estrategias 

possiveis a aplicar a escolha estrategica e a respectiva via utilizada - maier 

ou menor optimizayao - para a determinayao da soluyao. Este tipo de 

reflexao, e apresentado de seguida, de forma esquematizada, numa matriz 

de dupla entrada, no Quadro 4.2 composto inicialmente por dezasseis 

elementos, que, depois, foram reduzidos para as quatro posi((oes extremas 

sombreadas, que sao as que reunem interesse 16gico para a predicyao sabre 

o eventual sucesso de uma decisao estrategica. 

A matriz apresentada, parece-nos ter urn criteria estruturado, mas 

apenas tern como objective constituir urn instrumento que permita enquadrar 

{situar), posicionalmente, as varias decisoes estrategicas a observar neste 

estudo, em consonancia com os respectivos graus de sucesso. A partir 

desta posiyao clarificadora, deve ser possivel entender melhor a relayao entre 

o sucesso e insucesso de uma ou varias decisoes estrategicas e em 
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consequencia o seu efeito na carreira do respective gestor-decisor na 

[j organiza9ao. 
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Matriz de aprecia~ao da decisao estrategica 

Estrategia de Compromisso 

Objectivos atingiveis 

na pratica 

ME aberto MEfechado 

Via satisfat6ria .......................................................................... fll 

Objectlvos atingivels 

na teoria 

ME aberto MEfechado 

Via optimizada ································································································································································ ............................................................... ~ 

Estrategia deliberada 

Via satisfat6ria 

Via optimizada 

.......................................................................... ::::;;: 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Quadro 4.2 

A aplica9ao desta matriz te6rica a catorze decisoes que se 

desenvolverao neste estudo, sera desenvolvida no capitulo 10. 
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CAPiTULO 5- SOBRE UMA PROBLEMATICA DA DECISAO, AS HIPOTESES DE ' I 
TRABALHO E A PERSPECTIVA METODOLOGICA ADOPT ADA 

~ l 
Qualquer pesquisa cientifica toma como ponto de partida (Bachelard, ~ j 

1987) um problema ou uma questao principal, ou, entao, um conjunto de 

problemas enquadrados por um enunciado te6rico denominado de ~] 
problematica. Esta problematica e, depois, objecto de estudo aprofundado 

recorrendo-se, em geral, a trabalhos analiticos existentes na literatura l} 
especializada e que se relacionam, directa ou indirectamente, com o 

problema em analise. Num seminario universitario em Paris, Bourdieu 

(1992: 196) sublinhava, conforme alias, ja havia escrito, que a separa<;ao 

entre problematica te6rica, metodologia e hip6teses deveria ser rejeitada por 

constituirem abstrac<;oes que sao complementares e dependentes entre si. 

"... en effet, les choix techniques les plus "empiriques" sont 

inseparables des choix de construction d'objet les plus "theoriques". 

C'est en fonction d'une certaine construction d'objet que telle methode 

d'echantillonnage, te/le technique de recollection ou d'analyse des 

donnees d'un ensemble de presuppositions theoriques qu'un donne 

empirique quelconque peut fonctionner comme preuve ou, comme 

disent les Anglo-saxons, comme evidence." 

Na elabora<;ao do presente estudo tivemos teoricamente presente a 

citada orienta<;ao. 

1 - CONSTRUCAO DE UMA PROBLEMATICA SOBRE A DECISAO ESTRATEGICA NAS 

ORGANIZACOES 

As organiza<;oes, nomeadamente as empresas de grande dimensao 

com capital misto, resultam de uma construyao humana e social onde se 

registam rela<;oes dinamicas de poder, podendo, neste sentido, ser 
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consideradas, tanto como urn contexto estruturado, como urn "construido" 

social. 

Nas organiza96es com algum sucesso, as tomadas de decisao que ai 

decorrem terao muito mais a ver com a forma como os actores se relacionam 

entre si e com a organiza9ao, do que com urn comportamento burocratico 

que se regule por determinismos mecanicistas internos e externos. 

Em qualquer decisao, o poder dos actores-decisores depende, quer do 

volume dos seus pr6prios recursos, como da magnitude da zona de incerteza 

que lhes e possivel controlar, tendo sempre em conta a imprevisibilidade do 

comportamento dos outros actores e da turbulencia inerente ao meio 

envolvente em que operam. 

As multiplas complexidades e os diferentes tipos de poderes 

subjacentes a urn processo de decisao nao possuem uma natureza neutra, 

nem plenamente racional, por isso, a complexidade e o poder resultam de urn 

quadro temporal, espacial e social especifico, quadro, alias, onde o proprio 

problema a resolver se inscreve e onde a respectiva e adequada resposta 

tern de ser encontrada. 

Onde coexistam varios poderes, imprevisibilidade comportamental e 

ambiental, e diferentes racionalidades, torna-se necessaria o recenseamento 

de matrizes te6ricas adequadas, para o aprofundamento da investiga9ao do 

processo de tomada de decisao estrategica. Neste caso, a analise estrategica 

das organiza9oes desenvolvida por Crozier e Friedberg (1977/9 proporcionou 

uma matriz te6rica de investiga98o que apresenta vantagens explicativas 

para o nosso objecto de estudo. 

Tendo por base este quadro te6rico central, e a partir do conteudo das 

hip6teses que a seguir se enunciam, elaborou-se urn quadro te6rico auxiliar 

onde se inscrevem teorias, modelos e tipologias que de alguma forma 

contribuem de forma especializada para o tratamento te6rica das varias 

vertentes analiticas que se abordarao. 

Na constru98o da problematica, tomamos em considera9ao que a 

decisao estrategica nao ocorre de forma isolada ou em abstracto, sendo 

captada apenas sea observa9ao analitica retiver a situa9ao concreta em que 

79 Abordada anteriormente no capitulo 3. 
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o problema ocorre em determinada organiza9ao. Para isso e de acordo com 

as hip6teses consideramos, as seguintes linhas de exposi9ao: 

• A necessidade de se considerar urn processo de tomada de decisao 

estrategica. 

• A identificayao desse tipo especifico de processo de tomada de decisao e, 

depois, das variaveis explicativas das decisoes estrategicas. 

• Os gestores-decisores, enquanto pessoas preocupadas com o sucesso 

das decisoes nas organiza96es, e depois com o seu estatuto pessoal. 

As refen3ncias bibliograficas consideradas, bern como a constru9ao da 

problematica sobre o processo de tomada de decisao estrategica, foram 

sendo desenvolvidas tendo por base estes vectores a fim de garantirmos a 

cobertura consolidada das cinco hip6teses avanyadas na questao central. 

A problematica, considera, numa perspectiva ampla, a analise 

estrategica eo sistema concreto de ac9ao defendido por Crozier e Friedberg 

(1977) e depois, em particular, outros contributos, como os de Mintzberg 

(1973, 1983, 1985 e 1995) e de Simon (1957, 1960 e 1967) sobre a estrutura 

das organiza96es, sobre as diferentes formas de elaborar as estrategias, 

sobre o homus satisficer e a racionalidade limitada e, ainda, na forma de 

visualizar as diferentes fases dos processos estruturados de decisao. 

Se de Mintzberg (1985) retivemos que os vectores da estrutura e da 

estrategia eram fundamentais para chegarmos a conceptualizayao da 

decisao estrategica, nao menos importantes se revelaram os contributos de 

Simon (1957) sobre a limitayao da racionalidade e da cogni9ao humanas e 

permitindo defender que o conhecimento dos conteudos da tomada de 

decisao resulta muito mais da analise racional do respectivo processo de 

decisao do que da analise do criteria optimizador dessa mesma tomada de 

decisao. 

Procuramos, tambem, contributos no sentido da integra9ao da 

racionalidade plena com a racionalidade limitada na tomada de decisao, 

recorrendo nomeadamente ao conceito de incrementalismo 16gico, uma das 

formas dos gestores actuarem nas empresas, contributos que vieram 

sobretudo do modelo comp6sito de Quinn (1980). 
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Como abordagens te6ricas mais particulares, com o objective de 

analisar pormenorizadamente o processo e consequente determinayao das 

dimensoes relevantes da decisao estrategica, apoiamo-nos em Cray, et al. 

(1991), que pertenceu ao grupo de Bradford, por termos constatado que, no 

sector petrolifero nacional, se aplicavam algumas das suas variaveis 

originais. Apuramos, sequencialmente, a necessidade de se considerar urn 

processo de tomada de decisao estrategica constituido por varias fases e nao 

apenas por uma fase (mica, tendo, tambem, concluido da necessidade de 

caracteriza9ao desse processo que pode ser efectuada atraves do recurso a 

variaveis como "intermitencia" e "extensao total" do processo. No ambito da 

terceira hip6tese a decisao estrategica resultante desse processo pode, por 

sua vez, explicar-se recorrendo a conceitos como "complexidades" e 

"poderes" (Cray, /d., Ibid.), poder nao unico mas variado, segundo 

averiguamos. 

Analisamos os diferentes conceitos de poder e respectivas diferenyas 

no ambito da sociologia das organiza96es, tanto francesa, quanta anglo

sax6nica. 0 que designamos de "vozes" do poder pretendeu evidenciar este 

numa tripla perspectiva de pertinencia da utilizayao dos recursos, do seu 

significado e como processo, depois de se tentar perceber porque e que as 

duas primeiras perspectivas se preocupam com o dominic do conflito, 

enquanto que a ultima privilegia a prevenyao do mesmo. 

Em termos hist6ricos, da evoluyao do poder e da resistencia, 

come9amos por considerar, primeiro, o management norte-americana, onde o 

poder e disfuncional e ostracizado e, depois, numa linha critica e afirmativa, a 

perspectiva de Mintzberg (1983). Sabre o reconhecimento do poder nas 

organiza96es e no seu meio envolvente retivemos os trabalhos, ainda mais 

distanciados, de Pfeffer (1994), onde recursos e meio envolvente foram 

factores tidos em conta para a liga9ao indispensavel a outras abordagens 

muito diferentes e vastas sabre o poder nas organiza96es. 

Numa outra perspectiva, a que reconhece a existencia de exclusao e 

de varios tipos de silencio nas organizayoes, baseamo-nos nos trabalhos de 

Clegg (1979), Pettigrew (1983) e de Crozier e Friedberg (1977), por serem 

perspectivas criticas e humanas do management norte-americana. Em 

simultaneo, o recurso aos soci61ogos franceses anteriores visou salientar o 
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poder-negociac;ao como uma alternativa parcial a referida corrente 

funcionalista. 

A partir da identificayao das diferentes dimensoes que caracterizam o 

processo de decisao estrategica nas organizac;oes, abordamos a tomada de 

decisao de natureza comp6sita, que passando a ser central nao exclui, por si 

s6, a posiyao de outros interesses, nomeadamente os dos pr6prios gestores

decisores enquanto homens. Na sociedade ocidental, sao ainda os homens 

que predominam nos postos chave de decisao, dai resultando estarem as 

decisoes imbuidas do espirito masculine, fundamentando esta nossa analise 

nas abordagens efectuadas por Kanter (1977) na vertente da sociologia das 

profissoes e dos generos. Com a socializac;ao profissional, os gestores

decisores masculines, para alem de adquirirem competencias de gestao, 

consideram, cada vez mais, as hip6teses de melhoria da sua carreira 

profissional, melhoria que tern de estar associada a preocupayao em nao 

agravarem custos de agenciamento, na decisao, face aos diferentes 

interesses dos accionistas. 

Em principia, qualquer gestor-decisor nao e detentor do capital 

accionista representando apenas uma parte desse capital. Essa 

representayao tern por base a confianc;a que nele depositaram pelo que tern 

de demonstrar atitudes coerentes com o interesse da parte desse capital que 

representa e, portanto, perante os interesses de grupos accionistas em 

particular como sugere Goldthrop (1980). 

Uma vez que o capital se encontra repartido por varios grupos 

accionistas, e pese embora haver o interesse de classe como denominador 

comum, e necessaria satisfazer os interesses de cada grupo accionista o que 

e muitas vezes dificil alcanc;ar dada a diferenc;a de objectives de cada grupo. 

Esta questao e, por vezes, dramatica por ser racionalmente insoluvel porque 

dificilmente o gestor-decisor consegue agradar com a sua actuayao a todos 

os accionistas. 

Foi na teoria da agencia que procuramos enquadrar esta questao 

enquanto condicionante da tomada de decisao, baseando-nos nas 

abordagens de Jensen e Meckling (1976). 

Neste contexte, a matriz da decisao estrategica, nas empresas de 

grande dimensao, pode observar-se uma interligac;ao e particular simbiose 
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entre as linhas de forc;a principais do processo no ambito organizacional e as 

linhas de forc;a perifericas. Estas, nao sendo despiciendas, emanam das 

preocupac;oes pessoais dos gestores com os custos de "agenciamento" 

especificos face aos accionistas e, portanto, com a sua carreira profissional. 

Aproximando-nos das ultimas hip6teses da questao central, e de 

acordo com a tradic;ao conservadora da gestao, consideramos importante 

salientar a importancia da problematica da qualidade da decisao e, logo, do 

controlo aplicado a decisao, controlo este que e 0 unico instrumento capaz de 

consubstanciar os desfasamentos entre o que se decidiu e o que de facto foi 

realizado. Para esta abordagem contamos com os contributes te6ricos de 

Thompson (1976), nomeadamente no que se refere ao meio envolvente e a 

possibilidade de os gestores dominarem as relac;oes causa-efeito. 0 recurso 

a perspectiva de Simon (1957a) na tentativa da resolugao de urn problema, 

de novo nos ajudou a fundamentar a ambigao e a exequibilidade pratica dos 

objectivos estabelecidos via modelo de racionalidade limitada. 

Por fim, a urn nivel operacional e no pressuposto de que nas 

organizac;oes ha entidades simultaneamente com comportamentos politicos e 

racionais, consideramos que as decisoes estrategicas concretas que 

analisaremos mais adiante em pormenor sao habituais nas organizac;oes e 

inserem-se no grande grupo de decisoes estrategicas preconizadas por 

Pettigrew (1973), Welsh e Slusher (1986), Prasad e Rubenstein (1992) e 

Peattie (1993). 

2- AS HIPOTESES DE TRABALHO 

0 estudo de caso a que nos propomos, pretende destrinc;ar, primeiro a 

necessidade da existencia de urn processo, a sua identificac;ao e a 

especificagao do tipo de processo concreto subjacente a determinadas 

decisaoes estrategicas. Depois, pretendemos, ainda, determinar quais os 

factores que explicam esse mesmo processo, por forma a avanc;armos 

algumas justificac;oes para que certas decisoes estrategicas se fac;am de uma 

certa maneira e nao de outra. Finalmente, pretendemos avaliar a qualidade 

da tomada de decisao e do comportamento do agente decisor. 
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Assim sendo, com o presente estudo pretendemos fornecer elementos 

de resposta a cinco quest5es, que mais nao correspondem do que a 

sucessivas etapas e ambir;oes de pesaquisa. Ao nivel das organizar;oes que 

sao detidas, em simultaneo, por capitais publico e privados, onde se 

consubstanciam, portanto, diferentes interesses dos homens, e em particular, 

no que se refere a empresa estudo de caso, levantamos as seguintes 

hip6teses de trabalho que se apresentam a seguir: 

Questao-1 

0 processo de decisao e um e/emento indispensavel para a analise de 

uma decisao estrategica? Nesse processo existe um grau elevado de 

descentralizagao e de apoio tecnico a decisao? 

[ H 1 ]: Os gestores, posicionados na macro-estrutura das 

organizar;oes desenvolvem diferentes tipos de decisoes estrategicas 

para cuja interpretagao se deve considerar a existencia de urn 

processo de tomada de decisao estrategica. Depois, queremos 

tambem considerar a possibilidade desse processo poder ter urn grau 

de descentralizar;ao reduzido e de apoio analitico elevado. 

Esta primeira questao reenvia para o debate central sobre a 

necessidade de haver urn processo para a analise da decisao estrategica, ou 

se apenas nos devemos concentrar na perspectiva matematica, na fase e no 

estadio de escolha propriamente dita. Por outras palavras, desejamos 

confirmar que nas grandes organizar;oes com capitais disperses se deve, 

hoje, enfatizar prioritariamente a racionalidade do processo da decisao e, 

nesse sentido, pressupoe-se, naturalmente, a necessidade da sua existencia. 

Questao- 2 

0 processo das decisoes estrategicas apresenta uma constituigao 

semelhante para todas as decisoes estrategicas ou apresenta 

particularidades e nesse sentido e susceptive/ de uma identificagao 

adequada? 
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[ H 2 ]: Os processos de tomada de decisao estrategica nas 

organiza96es podem ser identificados atraves do recurso a variaveis 

denominadas "intermitemcia" e "extensao total", variaveis que no caso 

de assumirem valores superiores a 50%, fundamentam urn processo 

de decisao especifico, que se pode identificar como descontinuo. 

Esta questao evidencia a contingencia relativa de alguns processos de 

decisao estrategica, na medida que os mesmos se apresentam com 

caracteristicas suficientemente diferenciadas. A intermitencia com que se 

obtem e desenvolve a informa98o necessaria a tomada de decisao 

estrategica, e a extensao que essa decisao estrategica tern, quer ao Iongo de 

toda a empresa quer na temporalidade do processo, nao sao uniformes, o 

que permite identificar determinados processos como descontinuos. 

Questao- 3 

As decisoes estrategicas apresentam caracteristicas diferenciadas 

entre si? E em caso afirmativo, existe alguma correspondencia entre algumas 

dessas decisoes e determinados tipos de processos? 

[ H 3 ]: 0 processo de decisao descontinuo esta correlacionado com 

determinado tipo de decisoes estrategicas denominadas turbulentas 

que se pode explicar recorrendo a variaveis como as "complexidades 

do contorno, da decisao e da moda" e o "poder dos directores, 

consultores e lobbies". 

Esta questao, que e a (mica tratada pelo metodo da correla98o parcial, 

tenta ensaiar uma correla9ao parcial entre as decisoes estrategicas que tern 

urn processo descontinuo, e as mesmas decisoes que se caracterizam por as 

variaveis citadas apresentarem valores significativos. 
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Questao- 4 

Na organizar;ao, quando os gestores-decisores ref/ectem na tomada 

de decisao estrategica, tem em considerar;ao as relar;oes pessoais que 

mantem com os varios grupos de accionistas? 

[ H 4 ]: Na reflexao sobre a tomada de decisao estrategica, os 

gestores-decisores tomam tambem em considera9ao o tipo de 

rela9oes a manter com os diferentes nucleos de accionistas, rela9oes 

essas que podem comprometer a sua posterior presen9a em futuros 

processes de tomada de decisao e, logo, a consolida9ao do seu 

percurso profissional. 

Nesta questao estabelece-se uma ponte, embora lateral, entre a 

tomada de decisao estrategica e as rela9oes que os gestores-decisores, 

como agentes representatives dos accionistas nas organiza9oes mantem 

com os mesmos accionistas a fim de nao prejudicarem a evolu9ao da sua 

carreira. 

Questao- 5 

Existe uma fonna ou um processo garantido sobre a fonna de 

assegurar antecipadamente o exito de uma decisao estrategica? 

[ H s ]: Perante urn poder dividido, apenas se pode predizer que o 

exito relativo de uma tomada de decisao estrategica pode assentar, 

quer no grau de ambi9ao e realismo dos objectives previamente 

estabelecidos, quer na adequa98o das estrategias escolhidas perante 

os resultados esperados. 

Esta ultima hip6tese apenas deseja ensaiar uma indica9ao predictiva 

sobre o exito de uma decisao estrategica, quer face a no9ao de eficiencia 

organizacional perante finalidades tra9adas, quer a exequibilidade das 

respectivas estrategias num quadro real e no qual apenas e considerado o 

dominio daquilo que e possivel "aqui e agora", realizar. 
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Esquematicamente, as hip6teses urn, dois e tres apresentam-se 

encadeadas sequencialmente, ao Iongo de uma linha central, que constitui a 

espinha dorsal do estudo, enquanto que as hip6teses quatro e cinco se 

apresentam numa posic;ao lateralizada ao nivel da hip6tese tres. 

0 jogo das hip6teses de trabalho conjugado com a problematica 

especifica sobre a decisao empresarial irao assim constituir os suportes 

indispensaveis para pesquisa. 

3- A METODOLOGIA E OS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

A metodologia que seguimos na presente investigac;ao tern por base o 

estudo de caso. Para procedermos a validayao das diferentes hip6teses 

propostas, recorremos a instrumentos metodol6gicos habituais e, portanto, 

reconhecidos nas ciencias sociais para este tipo de investigac;ao. 

0 estudo operacional, atraves do qual as hip6teses explicitadas irao 

ser confrontadas com dados reais e, portanto, submetidas a testes de ensaio 

empirico, sera desenvolvido atraves da aplicac;ao de cinco sub-modelos, 

consubstanciados na problematica construida sobre o processo de tomada 

de decisao estrategica. Estes cinco sub-modelos interligados, apresentam

se portanto com diferentes finalidades e por isso implicam urn diferenciado 

tratamento estatistico dos distintos registos de informac;ao. No entanto, o 

painel de actores-decisores e tecnicos, que prestaram toda a informayao 

compilada nos registos de informac;ao, e unico, na medida, que e constituido 

sempre pelos mesmos individuos. 

3.1 - 0 estudo de caso 

0 objecto concreto e o campo de analise deste estudo transparecem, 

deliberadamente, do proprio titulo da pesquisa: "0 processo de decisao nas 

organizac;oes de capita is publicos e privados - o caso da Petrogal". 

0 estudo de caso consiste numa investigayao circunscrita que visa 

reconstruir e analisar uma situac;ao concreta numa perspectiva sociol6gica. 
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0 estudo deve ser razoavelmente bern dimensionado, no qual a observac;:ao, 

a reconstruc;:ao e as analises de todos os problemas em causa (Zonabend, 

1992) devem ser consideradas em conjunto. 

A utilizac;:ao deste tipo de metodo implica a interpretac;:ao, conquanto 

breve, das distintas contribuic;:oes de origem francesa e norte americana, e 

dentro desta, pelas posic;:oes extremadas entre as escolas de Chicago e de 

Columbia80
. A razao das profundas divergencias entre as duas 

Universidades citadas residiu na discussao sobre a necessidade de todos os 

estudo sociol6gicos deverem assentar numa teoria concreta relacionada com 

a investigac;:ao que perseguem. 

As relac;:oes sociais, em que todo o material de campo seleccionado se 

deve previamente transformar e o entendimento das suas propriedades 

empiricas, requerem uma descric;:ao que nos permita estabelecer a maneira 

como o objecto do estudo e averiguado, de acordo com urn determinado 

contexte e objective definido. Embora a descric;:ao nao deva ser entendida 

como uma explicac;:ao, uma vez que esta precisa sempre do apoio de urn 

80 Na escola francesa, assinale-se a presenca deLe Play (1947), segundo o qual a sociedade devia ser 
estudada, nao como urn todo, mas sim a partir de urn elemento chave que a caracterizasse. As 
familias, entendidas como unidades sociais de produ98o e reprodu98o a nivel biol6gico, constituiam 
esse elemento chave caracteristico, cujo estudo, atraves da elabora98o de varias monografias, 
permitiria classificar as sociedades em patriarcais, com familias estaveis e sociedades com familias 
instaveis. Mais tarde, discipulos deste autor aperfei~aram o seu trabalho, criando uma nomenclatura 
de factos sociais, mas o que gostariamos de reter, no ambito do nosso estudo e o tipo de metoda que 
Le Pay (/d., Ibid.) preconizou: 
• Observar os factos. 
• lndagar directamente, junto dos intervenientes, sabre os factos nao directamente observaveis. 
• Obter informa98o, sobre as unidades em analise, junto das autoridades sociais exteriores. 
A contribui98o da sociologia americana seria muito diferente. Baseou-se no estudo de pequenos grupos 
sociais que viviam em condi¢es precarias nos suburbios das grandes cidades nomeadamente 
Chicago. A Universidade privilegiava, no ambito da teoria da ecologia urbana, o estudo de casos dos 
citados pequenos grupos, no ambito do crescimento das cidades atraves da integra98o dos efeitos da 
urbaniza98o, da industrializa98o e da emigra98o. Outros estudos importantes, nomeadamente sobre o 
Quebeque, foram, entretanto, realizados. 
Por outro lado, na Universidade de Columbia dava-se maior enfase aos metodos estatisticos aplicados 
as ciencias sociais, aos quais a Universidade de Chicago estava em total oposi98o. Nesta, a teoria 
deveria ser construida a partir dos materiais de campo seleccionados pelo observador e ficava, por 
isso, exposta a falta de rigor. Na escola de Columbia, a teoria dava importancia ao grau de 
representatividade dos materiais de campo como dados, enfatizando nao estes, mas, sim, o dominio 
dos instrumentos estatisticos cuja manipula98o condicionava a representatividade do material de 
campo. 0 resultado desta discussao, foi desfavoravel a Chicago, pelo que o estudo de casas acabou 
por se tamar apenas numa investiga98o preparat6ria a validar ou a rejeitar, a posteriori, porum estudo 
estatistico. 
A longa discussao entre as Universidades, atraves dos respectivos jomais American Journal of 
Sociology e American Sociogical Review, ultrapassa o ambito deste estudo, mas queriamos salientar 
que, depois dessa luta, a metodologia do estudo de casos saiu enfraquecida, mas o facto nao se deveu 
as fragilidades da metodologia mas sim a lendaria luta entre as duas Universidades. 
A reabilita98o do estudo de casas, enquanto metoda qualitativo, apenas se veio a verificar com os 
autores da segunda escola de Chicago, como Whyte (1981), Clifford e Marcus (1986) e ap6s se ter 
constatado, que a importancia dos metodos quantitativos sendo grande nao e, porem, generalizavel. 
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modelo te6rico, o detalhe e a profundidade descritiva do estudo devem 

permitir entender as fundamentay6es empiricas. 

0 estudo de caso, apesar das criticas que lhe sao feitas, constitui uma 

descri9ao completa e detalhada do caminho que e estabelecido para analisar 

o objecto a investigar, atraves de uma linguagem utilizada no quotidiano 

observado, extirpada do senso comum e intercalada por uma linguagem 

sociol6gica. A intercepyao linguistica ocorre entre a linguagem diaria que 

descreve, sem emoyao, os materiais empiricos e a outra linguagem que 

enforma os instrumentos operat6rios e os conteudos, numa perspectiva 

sociol6gica, embora a linguagem final deva ser epistemologicamente univoca 

e clara. Consequentemente, o estudo de caso nao s6 e compativel com os 

modelos te6ricos sociol6gicos, como permite ate a sua vivencia em condi96es 

mais propicias, desde que assegurado urn movimento que va no sentido do 

local para o global, atraves de varios casos monograficos representatives 

(Houle, 1986: 45): 

"... the known explanatory theories, much envied by the social 

sciences, were all preceded by descriptive theories on which they could 

base themselves. The Chicago School remains a key reference on 

this point, through the clarification it made possible of the rules of 

description. The monograph remains the best example of this 

process, largely through the variety of data used. Thus, the case 

study considered as theory, as well as descriptive methods in general, 

can no longer be seen as a prehistorical stage of sociology ... " 

Por outro lado, num estudo de caso, a multiplicidade de informayao 

sobre determinada problematica exige uma dupla necessidade em assegurar, 

tanto a neutralidade do observador sobre a selecyao dos materiais a recolher, 

como a necessidade de manter, por parte do mesmo, uma relayao social 

elevada81 com a organiza9ao e os seus membros, por forma a ser possivel, 

posteriormente, interpretar o material relacional e documental que obteve. 

Com base no material recolhido, podemos recapitular todas as fases do 

81 Tanto a neutralidade como a elevada relayao social com os membros da organizayao foram 
constantemente assegurados, atendendo a experiemcia e ao estatuto de pre-reforma do observador. 
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[ I 
processo de decisao - descontinuidades, prazos e rapidez, os efeitos das 

complexidades e des varies poderes - de forma a podermos testar a validade : I 
des conteudos de toda a informayao recolhida, quer ao nivel da evidencia 

verbal, quer des factos, quer ainda da evidencia documental tendo per base a 

nossa observayao participante em muitos anos na empresa. 

0 campo te6rico de analise deste trabalho pede ser repartido em duas 

~ I 
~~· I 

Partes principais distintas, embora complementares: o campo de analise 

conceptual e 0 campo de analise espacial. r ] 
0 campo de analise conceptual da pesquisa desdobra-se, per sua vez, 

li tambem em duas partes tendo a primeira como tema central "o processo da 

ll 
tomada de decisao organizacional". Este conceito apresenta a vantagem de 

ser simultaneamente aberto, unificador e largamente utilizado na literatura 

especializada - "organizational decision making process" - desde a decada 

de 50. Na segunda parte de analise conceptual temos, per sua vez, de n 
considerar OS limites estabelecidos pelas perspectivas s6cio-econ6mica e da n 
contigencialidade. A perspectiva s6cio-econ6mica procura colocar a tomada 

de decisao na esfera da dimensao organizacional a cargo de homens, n passando, portanto, pelas abordagens racional e s6cio-organizacional da 

decisao. A segunda perspectiva considera que a analise contigencial ao n 
romper com a teoria da universalidade, permite abandonar a ideia de haver lJ 
sempre urn melhor processo de decisao. 

Finalmente, o campo de analise espacial esta igualmente expresso no 

titulo da pesquisa. 0 conceito de espa9o, na analise das organizayoes, e, 

hoje, entendido, tanto como o interior direccional e operacional da 

organizayao em apre9o, como com a sua envolvente contextual. Neste 

sentido, a descriyao do sector petrolifero mundial, nacional e da empresa 

Petrogal, em particular, sera apresentado no capitulo 8 e desenvolvido no 

Anexo II. 

3.2 - Os registos pertinentes de inforrna~io 

0 material recolhido para este estudo, independentemente do 

conhecimento personalizado e dos inumeros contactos estabelecidos com os 

decisores, tern diversas origens e foi classificado em dois grupos. 0 primeiro 
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grupo de informac;ao materializa-se no conteudo das entrevistas formais 

efectuadas, propositadamente para o estudo, segundo urn guiao orientador e 

pela interpretayao dos respectivos dados quantitativos recolhidos atraves de 

urn inquerito efectuado. 0 segundo grupo e formado por notas de trabalho 

que foram pessoalmente elaboradas ao Iongo dos anos, com recurso aos 

manuais operatives da empresa, as ordens de servic;o, aos Galp-flashes e, 

ainda, a algumas noticias de imprensa especializada. lndependentemente do 

grau de credibilidade que se lhes possa atribuir, estamos convictos que toda 

a informayao demonstra a importancia que os temas sobre a decisao 

estrategica, em concreto na area da energia, tern para o pais. 

Neste ambito, descrevem-se a seguir, as principais preocupac;Qes 

pessoais com niveis de fiabilidade, fidelidade e exequibilidade, segundo 

padroes da maior transparencia, que sempre nortearam a obtenyao dos 

registos de informayao: 

• 0 analista foi participante activo na empresa durante bastantes anos e 

executou o estudo apenas depois de voluntariamente se ter retirado. 

• Os registos da informayao recolhida nas entrevistas foram confrontados 

com os dirigentes decisores de forma a obter-se, quando necessaria, a 

clarificac;ao sobre os mesmos. 

• Os registos de informayao foram varias vezes reordenados de forma a 

compreender-se a sequencia das varias fases, ou a sua precedencia 

temporal em relayao as fases das decisoes. 

• As notas sobre as conversac;oes foram recolhidas informalmente. A 

pedido dos dirigentes-decisores nao foram gravadas atendendo ao 

melindre de alguns dos temas. 

• As catorze decisoes, que foram objecto de estudo por parte do analista, 

foram cruzadas com a maioria dos pr6prios dirigentes-decisores das 

mesmas e comparadas entre si, bern como as varias fases de cada urn 

dos processes citados, nomeadamente sobre o exito da decisao. 

• 0 processo de decisao estrategico e respectivas variaveis independentes, 

enquadradas no quadro te6rico deste estudo, foi exposto a alguns dos 

dirigentes-decisores - atendendo a elevada formayao tecnica destes - e 

igualmente recolhida a sua opiniao sobre os procedimentos utilizados. 
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[ I 
3.3 - Actores-decisores ~ I 

No que se refere ao gestor-decisor interno, este e parte interessada, ~ } 
como agente, num conjunto de rela9oes sociais sobre a decisao na empresa. 

Pode apresentar-se como urn actor forte ou fraco, consoante consegue ou [ J 

nao cooperar na decisao ou esta apto a inflectir as suas orienta9oes, de 

forma a encontrar urn Iugar na coopera9ao ou a defender-se numa rela9ao de 

conflito. No entanto, privilegia sempre a sua posi9ao de decisor para os 

pr6ximos processos de decisao. 

3.3.1 -A caracteriza~ao dos actores intemos. 

Actores-dirigentes 

• Dois membros do Board e vinte seis directores e "staffs" superiores. 

• Experiemcia de mais de 20 anos no sector petrolifero. 

• Escaloes etarios dos 35 aos 67 anos. 

• Consideram-se os generos masculino e feminino. 

• Fun9ao ao nivel top de dirigentes e directamente envolvidos na estrategia 

e nas decisoes da empresa. 

• Forma9ao ao nivel de licenciatura no minimo, e, eventualmente, p6s

graduayao. 

• Categoria: administradores, directores e membros da tutela. 

• Origem: interna a empresa. 

Actores-"staffs" 

• Fun9ao ao nivel superior. 

• Formayao ao nivel de licenciatura e mestrado. 

• Categoria : consultores superiores. 

• Origem: interna e externa a empresa, nomeadamente, na area de 

consultoria. 

3.3.2 - A caracteriza~ao dos actores extemos - coliga~oes e lobbies 

• Fun9ao: exercer o acto de influencia. 
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• Natureza: Associac;oes e agrupamentos pontuais de classe com 

interesses comuns. 

• Estatuto: a maioria das Associac;oes esta reconhecida oficialmente. 

• Actuac;ao: junto da opiniao publica, atraves dos media e de forma velada e 

ainda nos corredores do poder. 

3.4- lnstrumentos metodol6gicos 

A metodologia que utilizamos privilegiou o recurso a instrumentos 

utilizados tradicionalmente nas ciencias sociais - analise de entrevistas 

dirigidas segundo urn guiao-tipo normalizado e analise das respostas a urn 

inquerito dirigido pessoalmente. 0 inquerito esta dividido em cinco sub

inqueritos, os quais correspondem a sub-modelos que tern urn tratamento 

especifico. 0 sub-modelo Ill foi operacionalizado atraves dos packages 

SPSS e ASA e utilizada a corrrelac;ao nao parametrica. 

0 guiao-tipo para as entrevistas e o inquerito-dirigido obedeceram a 

urn modelo unico e normalizado para todos os entrevistados. 

Em qualquer deles, face a natureza das questoes, estabeleceu-se 

primeiro urn enquadramento te6rico sumario e integrador das questoes para 

uma mais facil interpretac;ao dos inquiridos e, depois, apresentaram-se as 

variaveis e indicadores para resposta quantificada numa escala de urn ate 

cinco pontos. Para maior comodidade de utilizac;ao, o guiao e o inquerito 

sao especificos de cada sub-modelo e foram impressos em cores diferentes, 

constando integralmente no Volume II - Anexos. 

As entrevistas foram todas presenciais por forma a garantir que todas 

as perguntas fossem efectuadas aos vinte e sete dirigentes e staffs. 

3.5 - Sub-modelos de analise 

Na sequencia do desdobramento da hip6tese central foram 

desenvolvidos cinco sub-modelos de diferente natureza e que tern urn 

tratamento estatistico diferente. 
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3.5.1 - Sub-modelo - 1: A necessidade de urn processo de tomada de decisao 

Este sub-modelo permite, apesar da evidencia de alguns factos reais, 

obter a indispensavel confirmayao dos inquiridos, sobre a existencia e a 

vantagem de urn processo, com varias fases, de tomada de decisao. 

As variaveis especificas que permitem validar a existencia do processo 

e respectiva caracteriza9ao sao as seguintes: 

• Variavel "existencia do processo". Respeita a detec9ao da existencia de 

urn processo descritivo composto por varias fases, na tomada de decisao 

estrategia - e nao apenas uma (mica fase - e depois a sua caracteriza9ao. 

Esta variavel tern tres dimensoes: 

+ Dimensao "processo descritivo". 0 objectivo e determinar o grau 

de importancia que os gestores interiorizam sobre a existencia e 

necessidade de urn processo na tomada de decisao estrategica. 

+ Dimensao" caracteriza9ao do processo". 0 objectivo e determinar, 

na 6ptica de apoio analitico a decisao, se os gestores recorrem a 

formas de apoio de natureza matematica, financeira ou psicol6gica. 

+ Dimensao "grau de descentralizayao". 0 objectivo e determinar, 

tanto o grau de descentraliza9ao da tomada de decisoes estrategicas, 

bern como o estilo participativo seguido pelo gestor-decisor sobre a 

tomada de decisao em grupo. 

Os indicadores respectivos estao desenvolvidos no guiao-inquerito e constam 

do Volume II - Anexos II. 

Este modelo de inquerito foi impressa na cor verde. 

3.5.2 - Sub-modelo - 2: ldentifica~ao do tipo do processo 

Neste sub-modelo procura-se, atraves de duas variaveis, "intermitencia 

do processo" e "extensao global das fases do processo", encontrar 

denominadores comuns a cada uma das catorze decisoes analisadas, de 

forma a verificar se existe urn tipo de processo especifico para determinado 

tipo de decisoes estrategicas. 

As variaveis especificas que permitem identificar o tipo de processo de 

decisao sao as seguintes: 
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• Variavel "intermitencia". Refere-se a descontinuidade do processo em 

cada uma das tres fases do mesmo - inicial, desenvolvimento e final - e 

desdobra-se em tres dimensoes a tratar em cada uma das tres fases 

anteriormente citadas: 

+ Dimensao "obten<;ao de informayao" - o objective, e captar a 

dificuldade da mesma. Aplicam-se cinco indicadores, conforme 

descritos no inquerito e no capitulo 1. 

• Dimensao "interac<;ao entre o pessoal" - o objective e captar a 

interac<;ao formal e informal entre os Servi<;os e entre estes e o 

exterior. Aplicam-se tres indicadores, conforme descrito no inquerito. 

• Dimensao "irregularidade do processo" - o objective e captar as 

interrup<;oes, retrocesso e resistencias em ceder informa<;ao. 

Aplicam-se cinco indicadores, conforme descrito no inquerito no 

capitulo 1. 

• Variavel "e:xtensao total". Refere-se hibrida, mas significativamente, 

tanto a durayao temporal de cada uma das fases do processo, como a 
amplitude longitudinal do processo. Tern duas dimensoes: 

+ Dimensao "e:xtensao temporal" - o objective e determinar em 

meses, a e:xtensao de cada uma das fases e, em consequencia, o 

tempo total de todo o processo. 

• Dimensao "e:xtensao longitudinal" - o objective e determinar se o 

processo se concentrou numa Direc<;ao-Geral ou se o processo se 

distendeu por varias Direc<;oes propagando-se por toda a empresa. 

Os respectivos indicadores estao desenvolvidos no guiao-inquerito constante 

do Volume II - Anexos II. 

0 modelo do inquerito deste segundo sub-modelo foi impresso na cor azul. 

3.5.3 - Sub-rnodelo - 3: Explica~ao do processo atraves de variaveis que influenciam o processo 

de decisao 

A analise atraves deste sub-modelo visa a determina<;ao das variaveis 

que influenciam - explicam - o processo de decisao estrategica como sejam 

as complexidades do contorno da decisao, da decisao, e da moda e os 

poderes dos directores, consultores e lobbies no interior e sobre a empresa, 
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nomeadamente novas dimensoes que nos interessaram introduzir 

relacionadas com o poder dos consultores, dos lobbies e da complexidade da 

moda. Neste sentido tomou-se em considera~o o melindre apresentado 

pelas questoes relacionadas com o poder. 

As variaveis que influenciam, ou explicam, a tomada de decisao 

estrategica sao as seguintes: 

• Variavel "Complexidades do contorno da decisao, da decisao e da moda". 

Refere-se, conforme o seu nome indica, as varias complexidades de natureza 

micro e macro que contribuem para a explicac;ao da decisao estrategica. 

Apresenta os seguintes indicadores operacionais: 

• Raridade da decisao. 0 objective e detectar a novidade do 

problema ou da soluc;ao para a organizac;ao e desde que passe a 

constituir urn referencial para o futuro. 

+ Radicalidade da decisao. 0 objective e detectar a intensidade de 

mudanc;a provocada pela decisao ou a gravidade das consequencias 

em caso de erro do decisor ou da organiza~o. 

• Difusao da moda. 0 objective e detectar a intensidade do efeito 

dos fen6menos da moda na gestae da tomada de decisao 

estrategica. 

• Variavel "Poderes dos Directores, dos Consultores e dos Lobbies". 

Refere-se a determinac;ao da influencia dos poderes dos actores-decisores 

internes, das firmas de consultoria e dos variados lobbies. Tern tambem tres 

indicadores: 

+"Posic;ao hierarquica e vontade de exercer o poder''. 0 objective e 

determinar a possibilidade de exercer o poder a partir dos diferentes 

e mais altos lugares da hierarquia sobre a tomada de decisao 

estrategica. 

+"lnsubstituibilidade". 0 objective e determinar 0 grau de facilidade 

de substituic;ao - menor poder - do decisor face as suas diferentes 

especies de fontes de poder 
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+ "Pressao de diferentes interesses". 0 objective e determinar o 

grau de pressao dos diferentes interesses oriundos dos directores, 

consultores e lobbies. 

Os indicadores citados foram retirados do guiao-inquerito, Volume II - Anexos. 

Este modele de inquerito foi impresso na cor branca. 

3.5.4- Sub-modelo - 4 : A carreira do agente decisor e a decisao 

A analise deste sub-modele visa determinar se os gestores-decisores 

relacionam a priori, as repercussoes das decisoes que vao tomar, com a 

relac;ao profissional que tern com os diferentes accionistas e, portanto, 

reflectem-se na sua carreira profissional. 

• Variavel "valores pessoais e carreira". Refere-se as relac;oes 

profissionais estabelecidas entre os decisores - agentes - e os accionistas -

principais-, nomeadamente, antes da decisao. Tern tres indicadores. 

+"Consulta previa aos accionistas". 0 objective e determinar, se os 

decisores comunicam previamente com os accionistas sobre a 

tomada de decisao estrategica. 

+ "Nomeac;oes frequentes para cargos directives". 0 objective e 

determinar se ha alterac;oes e nomeac;oes frequentes para cargos 

significativos da estrutura. 

+ "Hierarquia e estatutos". 0 objective e determinar se ha uma 

ligac;ao entre os pelouros da administrac;ao e os respectivos 

directores gerais. 

Os indicadores, atendendo ao melindre da questao, estao 

disseminados, discretamente, atraves do guiao-inquerito. 

Os respectivos indicadores constam do guiao-inquerito, Volume 11-Anexos II. 

Este modelo de inquerito foi impresso na cor branca. 

3.5.5 - Sub-modelo- 5: 0 exito relativo das decis6es estrategicas 

A analise deste sub-modelo, menos vulgar na literatura e que 

trabalhamos directamente, visa aplicar os conceitos capitalistas da eficacia e 
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[ 1 
da eficiencia a tomada da decisao estrategica, com o fim de controlar a 

qualidade e o sucesso da mesma. ; I 
• Refere-se a Variavel "eficacia e eficiencia da decisao estrategica" . 

exigencia e ao rigor intelectual do decisor sobre a viabilidade dos objectives e : I 
das estrategias que estabeleceu. Tern duas dimensoes. 

+Dimensao "ambic;ao dos objectives". 0 objective, debaixo da [I 
6ptica das racionalidades e determinar se 0 decisor prefere ou nao, 

face a sua ambic;ao, os melhores objectives em teoria ou apenas os 

objectives que sao exequiveis na pratica. 

+ Dimensao "viabilidade da estrategia". II 0 objective debaixo da -

6ptica da racionalidade e determinar qual o tipo de via estrategia mais 

adequada, em virtude do decisor poder ter duvidas, ou nao, apesar 

do seu arsenal tecnico, sobre os resultados finais da decisao. 

Os respectivos indicadores estao desenvolvidos no guiao-inquerito, Volume II 

-Anexos II. 

Este guiao-tipo foi impresso na cor amarelo-claro. 

3.6 - Questoes previas dirigidas a alguns directores 

[1 
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As questoes a seguir apresentadas, constituem urn reposit6rio dos 0 
muitos assuntos discutidos previamente e durante muito tempo com os 

quadros dirigentes, staffs e subordinados, em reunioes, em meros contactos 0 
diaries de trabalho, durante a elaborac;ao de documentos oficiais e plano 

estrategico da empresa ou, ainda, na discussao da analise de investimentos. 0 T odos estes assuntos correlacionados com a decisao na empresa foram 

discutidos, formal e informalmente, constituindo temas com alguma n 
profundidade, enquanto outras questoes- pelo seu conteudo controverso -

D apenas foram lanc;adas para discussao e esclarecimento. 

Esta materia e temas sobre a decisao foram mais tarde compilados de 

forma a constituirem uma fase preparat6ria deste trabalho, ou seja, a materia n 
prima para a futura elaborac;ao do guiao das entrevistas e do inquerito. 

A enumerac;ao resumida destas questoes que se apresentam, n 
deliberadamente, em estado embrionario tern como objective demonstrar a 

n 
n 



u 
0 
n 
[] 

[] 

a 
a 
0 
0 
0 
u 
u 
n 
n 
0 
0 
u 
D 
D 
n 
n 

273 

pan6plia de preocupa<foes que se tiveram, e que foram objecto de dialogo 

previo com directores e tecnicos ligados a decisao e habituados a responder a 

inqueritos sobre a empresa. 

As questoes apresentadas aos varios directores e tecnicos para a 

posterior elabora<fao do inquerito, foram as seguintes: 

Questoes para reflexao e posterior elabora~ao do guiio e do inquerito 

Necessidade de um processo para o estudo da decisio 

• A fase de finaliza<;ao tern uma importancia nuclear, reduzindo as restantes fases para 

uma posi<;ao insignificante. Ou em alternativa, cada uma das fases - arranque, 

desenvolvimento, finalizac;ao e implementa<;ao - e igualmente importante. 

• As decisoes estrategicas sao quase todas, 90 a 100%, tratadas ao nivel das Direcc;Oes 

Gerais e decididas ao nivel de Comissao Executiva. 

• A decisao programada de retina esta localizada, 70 a 80%, abaixo do chefe de divisao, 

este inclusive. 

• A decisao programada de retina, restantes 30 a 20%, mas nao delegada, e tratada a nfvel 

descendente nas fases de arranque e de desenvolvimento assumindo o decisor apenas a 

discussao e a decisao formal. 

• 0 director solicita, a nfvel individual ou grupo, apenas a inforrnac;ao sobre o problema, 

reservando o decisor para si pr6prio, todo o restante trabalho e a tomada de decisao. 

• 0 director solicita, a nfvel colectivo, a informac;ao e discussao do problema e soluc;oes, 

reservando o decisor para si pr6prio, a tomada de decisao. 

• 0 director solicita, a nfvel individual, informac;ao e promove tambem a discussao sobre o 

problema embora, reserve para si pr6prio, a tomada de decisao. 

• 0 director solicita ao grupo a informa<;ao e discussao do problema e solu<;Oes, aceitando 

o decisor, em grupo, a ideia da maioria. 

Apoio analitico a decisio, style, comunica~io, cultura 

• Cada urn dos metodos "de apoio a decisao de natureza estrategica" e importante: 

• Modelos de refinac;ao 1/0. 

• Modelos de 1/0 (optimizantes) adequados as areas restantes. 

• Criterios financeiros (ROE, ROI, VAL, TIR, Break even, etc.). 

• Matrizes de analise estrategica. 

• Metodos comportamentais aplicados internamente. 

• Brainstorming e De/phy-methods. 

• Judgment. 
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• Estudos tecnicos obtidos externamente junto de licenciadores e consultores 

internacionais, indiciando soluc;oes previas. 

• Na tomada de decisao, a comunicayao previa a alguns accionistas ou a terceiros com 

acesso aos accionistas, e um factor real e previamente considerado pelos decisores. 

• No top management ou C.E.O., tern havido um "elemento integrador'' que tern provocado 

uma acc;:~o dinamica e pessoal com repercussao, atraves de toda a empresa. 

• Na comunicac;ao, a enfase tem side colocada sob uma aureola tecnico-racional, mas 

apenas como um meio para se exercer actividade polltica empresarial. 

• Na comunicac;ao, a enfase tern side colocada numa aureola tecnico-racional em si 

propria. 

• Na comunicayao recorre-se a metaforas do tipo "sfmbolos empresariais, reunioes rituais e 

apelo ao espfrito de grupo". 

• Na comunicac;:ao recorre-se a um discurso concreto sabre eficiencia e trabalho arduo, 

consolidac;:ao de quotas de mercado e rentabilidade de capitais. 

• Na comunicac;ao, a enfase e colocada numa aureola tecnico-racional mas apenas como 

um meio, para se exercer actividade polftica empresarial. 

• A distribuic;ao de recursos financeiros, por fornecimentos de servic;os de terceiros, em 

detrimento do investimento interne em meios humanos, informaticos e materiais. 

• A frequente intervenc;:ao de coligac;:oes, situadas no meio envolvente da empresa, e que 

entram em tensao discreta como estatuto eo poder interno. 

• A frequente alterac;ao das estruturas existentes e a mudanc;:a de dirigentes. 

• 0 frequente estabelecimento de hierarquias entre direcc;oes gerais com consequentes 

repercussoes no estatuto pessoal e nos premios. 

• A mudanc;:a de C.E.O. 

lntermitencia do processo - obten~io da informa~io 

• As fontes de informac;ao na empresa sao em elevado numero. 

• As fontes de informac;ao externa - fabricantes e consultores - tern uma contribuiyao 

fundamental. 

• A obtenc;ao da informac;ao implicou um esforc;o interne elevado. 

• As fontes de informac;ao interna tern tambem significado. 

• A informac;ao inicialmente obtida era bastante credfvel. 

A intermitencia do processo - interac~io entre o pessoal: 

• Os contactos formais com outras direcc;oes foram elevados. 

• Os contactos informais com outras direcc;oes tambem foram elevados. 

• Os contactos formais como exterior (nomeadamente Ministerios) foram elevados. 
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A intermitencia do processo- irregularidade do mesmo: 

• 0 processo teve muitas interrupgoes. As interrupgoes foram prolongadas e nesse case, 

quais as causas. 

Extensao do processo de decisio estrategica: 

• A decisao formal e assumida a varies nfveis. 

• Gada processo, em cada uma das tres fases, tern diferentes duragoes temporais. 

• 0 processo na fase final de implementagao atravessa ou nao, toda a empresa. 

Complexidade de urn processo de tomada de decisao: 

• 0 facto de surgir urn problema novo na empresa, pede constituir, s6 por si, uma fonte de 

complexidade para a decisao. 

• 0 facto de urn problema, em bora nao sendo novo, poder originar consequencias bastante 

extensas, em cadeia, atravessando varias areas da Empresa, pede constituir uma fonte 

de complexidade. 

• 0 facto de urn problema, embora nao sendo novo, mas indiciar urn criterio de solugao que 

nao e conhecido na empresa, pede constituir uma fonte de complexidade para a decisao. 

• 0 facto de urn problema poder ter varias solugoes altemativas e satisfat6rias e ainda 

envolver varies defensores com uma posigao de decisao relativamente semelhante. 

• 0 movimento de fusees e aquisigoes, nomeadamente das grandes empresas petroliferas, 

tern side uma das notfcias mais ventiladas nos ultimos 5 anos nos grande media. 

Poderes e influencias- dos directores-decisores: 

• Decisoes e problemas de natureza estrategica, suscitam quase sempre a atengao de 

lobbies externos. 

• Decisoes e problemas de natureza estrategica suscitam o interesse de participagao dos 

quadros internes na solugao - a nfvel de demonstragao de saberes, consolidagao de 

hierarquia, intervengao em processos posteriores e acesso aos quadros superiores do 

poder- como forma de enriquecer uma competencia pessoal e torna-la nao substituivel. 

• Decisoes e problemas de natureza estrategica passam sempre pelo exercicio do poder 

individual ou de grupo, atendendo a que regras limitativas existentes na empresa - tipo 

controlo orgamental, regras de procedimento, convengoes colectivas de trabalho, 

delegagoes anuais instituidas e ate o c6digo de etica e imagem - sao sempre 

susceptfveis de uma interpretagao pessoal subtil e propria da posigao hierarquica 

ocupada. 

• Decisoes e problemas estrategicos e uso do poder acabam sempre por influenciar a 

carreira profissional dos quadros superiores. 
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Poderes e influencia dos consultores na decisao: 

• A empresa, recorre com frequencia a presta9ao de servi9os de empresas externas, para 

a solu9ao de problemas complexes. 

• A empresa, por vezes, recorre a empresas externas para a obtenyao de soluyOes 

previamente desejadas. 

• A empresa, recorre com frequencia a empresas externas, apenas para ganhar tempo na 

obtenyao de solu9oes morosas, uma vez que os seus recursos humanos internes estao 

bastante sobrecarregados. 

• A empresa recorre, com frequencia, a empresas externas como forma expedita de 

solucionar problemas que envolvem cargas psicol6gicas e tensoes elevadas para 

pessoas e grupos internes. 

• Os problemas estrategicos das principais industries e servi9os mundiais surgem 

constantemente como noticia de relevo nos grandes medias. 

• Alguns problemas estrategicos de grandes empresas, ainda com solu96es apenas 

inicializadas ou em estudo, sao apresentadas nos medias como solu90es finais e 

definitivas, a fim de se obter urn efeito influenciador- efeito decision-makers. 

Poderes e influencia dos Lobbies- ecologia e meio envolvente: 

• As noticias sobre problemas estrategicos e respectivas soluyoes, que sao propagados a 

nivel dos grandes medias, estao imbuidas da influemcia dos grandes lobbies econ6micos 

que pressionam solu9oes pr6prias. 

• Alguns problemas estrategicos actuais tern uma forte componente ambiental. 

• Alguns problemas estrategicos actuais, mesmo sem urn directo impacto ambiental, sao 

prudentemente abordados, por iniciativa da Empresa, na perspective ambiental como 

mera medida defensiva perante a opiniao externa. 

• Alguns problemas estrategicos actuais sao conotados com uma forte preocupayao 

ambiental, nao por influencia da protecyao do ambiente, mas por interesses muito 

diferentes, como reorganizayao industrial e alterayao velada da concorrencia. 

• Os problemas estrategico actuais apresentam uma forte componente ambiental, com 

origem na legislayao nacional e comunitaria. 
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Exito da decisao - ambi~ao, objectivos e racionalidades: o 
• Na implementayao da soluyao estrategica apenas se deve atingir o objective estabelecido 

e nao o ultrapassar. 

• Na vida real existem e podem aplicar-se processes "fechados" na decisao estrategica. 

• Na vida real, nas decisoes de natureza estrategica, o decisor tern sempre duvidas sobre 

se possui toda a informayao util e algumas incertezas sobre os resultados finais que se 

vierem a obter. 

• Na vida real, no estabelecimento de objectives globais, deve-se procurar estabelecer 

objectives claros, razoaveis e exequiveis para a situayao da empresa, ou estabelecer 
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sempre os melhores objectives, mesmo que te6ricos, segundo uma linha matematica 

optimizante. 

Todas estas questoes, quase todas na interrogativa, duvidas e 

respostas que se obtiveram, permitiram elaborar o guiao-inquerito que a 

seguir sera abordado. 

3.7- Guioes-tipo das entrevistas e inquerito dirigido 

A elaboragao de urn questionario, ou inquerito, deve respeitar varias 

regras e nao se limitar a uma mera lista de perguntas (Javeau, 1971)82
• 

A escolha do tipo de questoes justifica-se tanto pelos objectivos a comprovar 

como pelo tipo de analise a que os resultados irao ser submetidos. 

No nosso caso, as questoes enunciadas no guiao-inquerito 

apresentam as seguintes caracteristicas, que consideramos as mais 

positivas, para a obtenyao dos fins pretendidos: 

O • Questoes semi-abertas, ou seja, nao ha possibilidade de uma resposta 
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livre. 

• Questoes com escolhas multiplas, ou seja, nao sao questoes lineares 

• Questoes com escala graduada, ou seja, com cinco posigoes na linha da 

escala de Likert. 

82 Embora nos pare«;:a exaustivo, o autor considera que urn questionario deve obedecer as seguintes 
eta pas: 
• Definiyao do objectivo do inquerito 
• lnventario dos meios materiais postos a disposiyao dos realizadores do inquerito 
• Pesquisas previas (documentayao) 
• Determinayao dos objectivos e das hip6teses de trabalho 
• Determinayao da populayao ou universo do inquerito 
• Construyao de uma amostra (exemplo) 
• Redacyao do projecto de questionario 
• Redacyao do questiom3rio definitivo 
• Formayao dos inquiridores 
• Realizayao material (pratica) do inquerito 
• Codificayao dos questionarios 
• Verificayao (contas) dos questionarios 
• Analise dos resultados 
• Elaborayao do relat6rio 
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0 gu1ao e o inquerito destinados as entrevistas formais para a 

obtengao de dados de multipla natureza, para futuro tratamento interpretativo 

e estatistico, apresentam-se numa forma rigorosamente normalizada, 

estando divididos em cinco grupos distintos e identificados por cores 

diferentes, conforme ja referido. Os inqueritos foram sempre apresentados 

pessoalmente a cada urn dos administradores, directores gerais e quadros 

superiores e igualmente recolhidos pessoalmente, ap6s a entrevista formal. 

Os administradores, directores-gerais e quadros superiores, que na 

maioria se prontificaram a responder ao inquerito, demonstraram conhecer o 

tema da tomada de decisao e a sua oportunidade no contexto actual da 

empresa. 

0 guiao-inquerito, bern como todos os dados consequentemente 

obtidos, constam integralmente no Volume II- Anexos II. 
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CAPiTULO 6 - 0 SECULO DOS HIDROCARBONETOS, A ECONOMIA POLiTICA 

DO CRUDE E 0 ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NAS DIFERENTES 

VERDADES DE UM NEG6CIO INTERNACIONAL 

1 - 0 SECULO DOS HIDROCARBONETOS E A ECONOMIA POLiTICA DO PETR6LEO 

0 seculo XX foi dominado pela economia dos hidrocarbonetos. A 

posse ou o acesso ao petr61eo bruto tern feito a diferen~a entre a 

prosperidade e a mera sobrevivencia das na~aes, no final de seculo, sendo 

curiosa assinalar que os quatro grandes problemas da humanidade - a 

guerra, o desenvolvimento, a polui~ao e a energia - estao todos directamente 

relacionados com o petr61eo; parecendo tambem consensual que o petr61eo e 
urn componente nao substituivel - e portanto imprescindivel - na 

organiza~o econ6mica mundial, pelo rnenos, ate aos pr6ximos 40 anos. A 

descri~o da industria petrolifera mundial implica o uso de urn numero 

absurdo e fastidioso de superlativos, pelo que se tentara ser telegrafico. 

Em termos energeticos primarios, a utiliza~ao do crude significa mais 

de 50% da energia consumida, norneadarnente na America do Norte e 

Europa, e em termos de produtos derivados conhecem-se mais de 80.000 

produtos que derivam do erode e que sao imprescindiveis aos sectores 

primario e secundario mundiais. Em termos sociais e politicos, o progresso, 

a prosperidade e niveis de vida ocidentais, tem-se rnedido pelo consumo per 

capita de energia. Em termos de ratings, entre as maiores empresas 

mundiais, as companhias de petr61eo aparecem sempre privilegiadarnente 

nos primeiros lugares sendo a dimensao das mesmas que se torna 

preocupante: o chiffre d'affaires da Exxon, Co. tern sido, por exemplo, 

superior ao PIB da Sui~a. 
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0 petr61eo, por ser relativamente barato, disponivel e transportavel, 

ainda e a fonte de energia por excelencia, a frente do carvao, do gas natural, 

da energia nuclear e das energias "limpas", caras e marginais - a solar e a 

e61ica. No entanto e urn neg6cio caro, exigente de investimentos intensivos 

e apenas ao alcance de uma minoria. A situac;ao ja nao e a dos anos 50, 

quando as Seven Sisters- Exxon, BP, Shell, Gulf, Mobil, Standard Oil e 

Texaco- controlavam mais de 90% da produc;ao. Mesmo assim, face ao 

custo das prospecc;oes e dos "bonus", mantem-se urn neg6cio privilegiado, 

embora apenas, para as citadas multinacionais, para as grandes empresas 

estatizadas dos paises produtores, e ainda para "as independentes" como 

parceiras menores num tempo de grandes concertac;oes internacionais como 

as fusoes Exxon-Mobil e BP-Amoco. 

Em sintese, o neg6cio dos hidrocarbonetos tern uma dimensao 

econ6mica, politica e militar, de primeira ordem, e segundo o lnstituto de 

Petr61eos de Paris : 

" as modernas sociedades de consumo nunca teriam existido, com o 

desenvo/vimento que tem, sem a existencia do petr6/eo" (citado em 

Salamech, 1990: 13). 

~ M E • ~ ~ ~ oo ~ .... _,,,. ~~~-..... ·- ..... 
r.or~I,'QQI¥byjusto.2,.tl1999,11!t~~-ofci!IMtlflle!lall!ln1~COitlillnllblddleclbfai:BandAJiaPacllic. 

Fonte: Bpamocoalive (2000) 

Figura 6.1 Consumo das varias fontes de energia a nivel mundial. 
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De forma modesta e no ambito psicossocial pode-se acrescentar que 

os quadros superiores estrangeiros que conheci na energia dos 

hidrocarbonetos, independentemente de geografia, raga, cor, e realizagao de 

interesses econ6micos e pessoais, mantem nas suas multiplas relagoes uma 

cultura e urn style especificos do mundo do petr61eo. A maneira de saber 

estar nas suas empresas e decidir sabre neg6cios e, efectivamente, peculiar 

nesta actividade de exploracao e refinagao do crude e respectiva 

comercializagao dos produtos acabados. 

De seguida, e porque nos parece imprescindivel para se poder expor o 

enquadramento da Petrogal, faz-se uma indispensavel referencia, conquanto 

breve, a economia mundial dos hidrocarbonetos, abordando-se 

esquematicamente a oferta, a procura, os mercados e os pregos de venda ao 

publico versus impastos. 

1.1 - A oferta de crude e produtos 

Em termos de oferta temos de caracterizar em primeiro Iugar dais 

blocos perfeitamente distintos: o dos produtores de crude e o dos produtores 

de produtos acabados. 

0 volume de reservas conhecidas e a produgao de crudes e 

dominada, a jusante, pelas companhias estatais da OPEP, nomeadamente 

no Media Oriente, conforme se apresenta na Figura 6.2 da pagina seguinte. 

A oferta dos produtos refinados, a montante, e a respectiva 

capacidade de refinagao, tern a predominancia das grandes multinacionais. 

Depois ha a considerar a produgao das refinarias, onde temos de 

distinguir entre capacidade maxima e minimos tecnicos operacionais. A 

producao real- a oferta em apreco -em cada exercicio, esta forcosamente 

enquadrada por aqueles limites. Na Figura 6.3 estes valores estao 

devidamente explicitados, sendo de salientar o "gap" da utilizagao real das 

refinarias o qual e origem de graves problemas sociais tanto nacionais como 

europeus. A observacao desta figura em conjunto com a Figura 6.2 tern por 

objective colocar em evidencia quem na realidade detem fisica e 

geograficamente as reservas. 
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Figura 6.2 Reservas de gas naturale crude. 
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Outra realidade tern a ver com a posse do aparelho refinador que 

permite utilizar essas reservas, existindo em funyao dessas mesmas reservas. 

Fonte: Bpamocoalive (2000) 

Figura 6.3 Capacidades mundiais e europeias de refinayao e de safda dos produtos 

derivados. 

E uma terceira realidade esta relacionada com o controle das vias de 

acesso, a capacidade de transporte e a respectiva seguranya, entre o local 

onde essas reservas estao e os paises onde estao situados os aparelhos 

refinadores. Esta questao, independentemente da evidencia estatistica, 

relaciona-se como meio envolvente da Petrogal e torna-se crucial, porque 

nada se pode fazer na empresa, para a tomada de decisao sobre a mesma. 
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: l 
Questoes prementes para a Petrogal, como o fecho recente da ~ J 

refinaria de Lisboa, a moderniza9ao das outras duas refinarias, a produ9ao 

menos poluidora exigida por Bruxelas e a procura do parceiro estrategico, : } 

estao totalmente relacionadas com a forma como se desenvolve a oferta 

'

r, I europeia de produtos refinados. _ 

1.2 -A procura de produtos f } 

Os consumidores, do lado da procura, mais importantes, tanto em l l 
rela9ao a crudes como a produtos finais, sao os paises industrializados da 

OCDE-AIE. Em rela98o ao crude, os grandes consumidores sao as 

companhias estatais refinadoras, as grandes empresas multinacionais ou 

majors, e outras de menor dimensao conhecidas como independentes, todas 

detentoras de refinarias por todo o mundo, sendo tambem agentes 

intermediaries, os traders83 internacionais. Os mapas dos consumes totais, 

e per capita por blocos geograficos, apresentam-se na Figura 6.4. 

Em rela9iio aos produtos finais nos paises industrializados, ha a destrin98r : 

• Os consumidores do sector de transportes rodoviarios, maritimes e 

aereos mundiais, nomeadamente militares, que constituem o nucleo duro, 

por ausencia de alternativas de combustiveis, face a tecnologia actual. 

• Os consumidores industriais, nomeadamente os produtores de energia 

electrica, que tern apenas urn peso relative, uma vez que dispoem de 

alternativas embora discutiveis. 

• Os consumidores petroquimicos que se situam nos EUA, na Europa e no 

Japao. 0 primeiro apresenta urn consume superior a soma da Europa 

ocidental e do Japao, para alem de deter urn aparelho industrial mais 

sofisticado. 

lndependentemente dos valores estatisticos, em termos de consume, 

temos de claramente salientar que o bloco que tern o maior nivel de vida e 

83 
Nos grandes brockers mundiais que desempenham um papel comercial importante no mercado 

salientam-se as firmas "Rich", "Vitol", "Copechem", "Marimpex" etc. 
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consequente maior consumo per capita de energia e, simultaneamente, o 

J maior poluidor do planeta, e o que ironicamente possui relativos recursos da 
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materia prima em apre9o. 
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Fonte: Bpamocoalive (2000) 

n Figura 6.4 0 consumo das diversas energias em diferentes regioes mundiais. 0 

consume per capita em termos regionais e mundiais. 

n 
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[ I 
1.3 - Os mercados , { 

Basicamente existem dais tipos de mercados: o mercado oficial, :I 
disseminado pelo mundo, esta relacionado com as vendas a prazo atraves de 

contratos entre as grandes companhias estatais da OPEP e da Russia e os [ I 
multiples clientes refinadores e vendedores de produtos acabados. Existem 

ainda os mercado spots: na Europa, no seio da antiga zona "Ara" f J 

(Amsterdam - Roterdam - Anvers), e os mercados de Singapura na Asia, 

Carafbas na America Central e da Costa leste na America do Norte. A partir [ { 

da 2a crise do crude em 1979, quanta ;ais a OPEP declinava, maior 

importancia vieram a assumir estes ultirr ··~ mercados que, actualmente, 

movimentam na ordem dos 30% do total trar c1ccionado. 

1.4 - A forma~io dos pre~os intemacionais 

A existemcia dos dois mercados anteriormente citados, urn a curta 

prazo - spot- e outro a media prazo, a termo, dominados por entidades com 

origens e comportamentos totalmente diferentes, proporcionaram diferentes 

mecanismos de forma~o de preyos. Ha cinquenta anos, no mercado de 

Iongo termo assistiu-se ao estabelecimento de contratos estaveis e com 

preyo fixo, enquanto que no mercado spot os preyos eram ligeiramente 

superiores. Com o aparecimento da OPEP a situa~o inverteu-se, surgindo 

em alternativa o mercado spot. Mais tarde a OPEP, em 1985, lanya urn 

novo sistema de preyos do crude, que viria a ser hist6rico, no mercado oficial 

- o net back ou de valorizayao - baseado nos preyos dos produtos refinados 

no spot que tecnicamente podiam ser extraidos de urn barril de crude por urn 

aparelho industrial com determinadas caracteristicas tecnicas. 0 calculo do 

preyo do barril de crude que se desejava comprar assentava84 no preyo spot 

dos produtos finais na regiao de recep~o do crude, conjugado com os 

seguintes elementos: o rendimento do aparelho refinador do destinatario, o 

correspondente custo marginal de refinayao, o preyo do frete maritima, o 

84 Na empresa o sigilo do calculo do pr~ era fundamental bern como a imagem do economista -
durante anos fui dos poucos que tive esse know how operativo - ou do engenheiro que possuia esse 
saber-fazer prestigiado na Petrogal. 
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factor correctivo entre o tempo de encomenda e o tempo da entrega, e ainda 

a cotac;ao do d61ar e a margem confidencial do Iuera para o refinador. 

Tres anos mais tarde, a Arabia Saudita propoe nova alternativa a este 

modelo iraniano que defendia, sobretudo, o refinador-comprador, mas que 

nao constituia urn modelo de transparencia para alguns produtores arabes 

com interesses pr6prios e internacionais em jogo. 0 novo mecanismo de 

prec;os, denominado formula de contrato, baseava-se no raciocinio de que o 

prec;o do crude em qualquer origem devia ser igual, corrigido do transportee 

do prec;o do crude em vigor no spot na regiao do comprador. Assim, o prec;o 

de urn crude "media" arabe tinha urn certo valor no Norte da Europa e outro 

valor diferente no Norte (Alaska) dos EUA, conforme ja referido, do diferencial 

de transporte. A vantagem inicial do net back estava dirigida ao refinador

comprador, sendo agora a vantagem do contrato a formula dirigida ao 

produtor-vendedor o que tinha urn alcance politico impar, pais permitia 

estabelecer fidelidades politicas - sempre apreciadas pelos Arabes - entre 

cliente e fornecedor. 

Como consequencia surge, mais tarde, urn novo referencial de prec;os, 

denominado brent e baseado na 16gica de mercado, em paralelo com o light 

saudita. Actualmente, impera o prec;o simples do mercado spot, como 

referencial, para contratos com urn certo prazo temporal. 

Na pagina seguinte, Figura 6.5, apresento os prec;os de crude desde 

1860 tanto a prec;os correntes como em relac;ao ao d61ar de 1999 e que 

permite ter uma perspectiva diferente - e desapaixonada - do verdadeiro 

prec;o do crude e respectiva evoluc;ao hist6rica. 

Entretanto, e para finalizar, em 1990, surgiu urn novo mercado de 

indole financeira, no qual aparecem o conceito de barril-papel e as operac;oes 

a termo, do tipo cobertura, especulac;ao e arbitragem. As principais 

referencias sao Nymex-New York, o IPE-Londres e o Symex-Singapura. 

A seguir irei fazer uma breve referencia aos poderes da OPEP, ao 

significado da tributac;ao elevada nos paises consumidores e contribuir, 

modestamente, para uma certa visibilizac;ao sociol6gica, do mundo especifico 

do petr61eo. 



288 

Cl'llde o11 prices since 1861 
IJSdolknparbarrul 
Wllrld11111111 

'""-01 Glowlhol - ~ -- llltlldc ·-= -- ...: - - ...-
~ --· -= '-:tl ~ -or !: r=~ 'iiiil -= --i i ' l I l 

911 l ! 
l 

I i I i ! 
80 ! 

I I t l 70 I ' ' 
I i l I 

I· 
80 I i i 
50 I I i ! i 1\ ! j 

40 1 ,. I I I 1\ 
I I I ! ~ 3D i I j .. 

I I I j ~I I I 
~ r.J ~ 20 

10 I I'~Y ~ IJJ 'v\J-. ...... ,.. _J _) w ·vy 
IJ\,.h. . I r I .... 

D i ~ ~ ! 
1861.e!l 

,_ 
111110-811 111110-99 11100-011 18141-19 11120-28 11130-38 11140o411 10ilo-Sl 1IIIINII 111111;1s 1_,_ 

·$-oflleday .$19911 111111•194411!- f 
1915-11115-11111!11011111ot""'1illvL 
11115-19191m!Siflll. 

Fonte: Bpamocoalive (2000) 

Figura 6.5 Prec;os do crude desde 1861. 

2 - AS DIFERENTES VERDADES E RACIONALIDADES DOS PAiSES PRODUTORES E 

CONSUMIDORES 

A actividade petrolifera assenta em dados geo-econ6micos em que o 

poder de urn mercado, que por si nunca foi livre, se combina com o factor 

politico, podendo, portanto, falar-se de uma commodity sob controlo politico, 

ou seja, urn mercado ponderado por razoes de Estado. Neste ambito, ha 
tres questoes distintas, mas interligadas, que e vantajoso reter: 

• A discussao entre paises exportadores e importadores de petr61eo sobre 

a responsabilidade dos elevados prec;os de venda praticados. 

• A discussao do nivel elevado de tributac;ao sobre os produtos derivados 

do petr61eo e o efeito nos cidadaos consumidores ocidentais. 

• A discussao geo-politica das fontes e das novas rotas da energia. 
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Primeiro abordamos a discussao interminavel sobre o nivel do pre9o 

do· crude entre exportadores e importadores de petr61eo, traduzida, em parte, 

no "irrealismo" fiscal dos ocidentais e na "perversao" dos Arabes. 

E crucial, como linha neutra de raciocinio, fazer a diferen98 entre quem 

tern reservas, polui pouco e nao cobra impostos aos seus cidadaos - paises 

do Medic oriente - e quem nao tern reservas, polui muito e cobra elevados 

impostos com consequencias sociais. 

0 mercado engloba, conforme ja indicado, os produtores e 

exportadores da OPEP, as grandes companhias que pesquisam, extraem, 

refinam e comercializam, os Estados que importam e tributam e os 

consumidores finais. A OPEP e urn cartel oligopolista, que regula, 

teoricamente, cerca de 45% da produ98o mundial, mas apresenta 

dificuldades de convergencia. Nao e urn cartel homogeneo, nem 

politicamente - em termos "ideol6gicos" e de alinhamento exterior - nem 

economicamente, pois os custos de produ9ao sao diferentes e o petr61eo tern 

uma importancia diferente para cada exportador. As diferen98s entre a 

Arabia Saud ita, o Jrao, a Venezuela ou a Nigeria, todos pertencentes a OPEP, 

sao mais que evidentes, assumindo-se os sauditas como os "senhores" das 

maiores reservas, da maier produ9ao e da regula98o do mercado. 

Os consumidores ocidentais tern dificuldades semelhantes as dos 

produtores de crude em termos de identidade e convergencia de interesses. 

Ha paises industrializados - pobres, na realidade - como o Japao e a ltalia, 

que nao tern recursos energeticos; outros, como Fran98 e a Alemanha, tern 

combustiveis s6lidos como o carvao, mas diferentes politicas nucleares e nao 

tern petr61eo; os Estados Unidos e o Canada podem ser aut6nomos 

energeticamente; finalmente, Gra-Bretanha e Noruega sao exportadores de 

crude. 

E curioso, constatar, num mundo supostamente racional que nunca se 

tenha chegado a urn entendimento em torno de uma commodity essencial 

para todas as partes. Os Governos dos paises exportadores invocam a 

penaliza9ao e "persegui9ao" a uma materia prima a qual se atribui a razao 

(mica da prosperidade ou sobrevivencia da maier parte dos paises 

produtores, e argumentando que os paises importadores realizam mais em 

receitas fiscais do que os exportadores recebem com a venda do crude, 
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segundo urn coeficiente que se apresenta nitidamente favoravel aos 

ocidentais85
. Por outro lado, os governos dos paises importadores alegam e 

intoxicam as suas opinioes publicas que todo o mal dos pregos da gasolina e 

do gas61eo derivam da "malvadez" dos arabes e da OPEP. A politica oficial 

da Uniao Europeia, perante a opiniao publica e relativamente aos 

combustiveis, merece as mais serias reservas. Difunde para a opiniao 

publica a ideia de que os aumentos de pregos tern como causa unica a 

subida dos pregos do crude, quando essa e apenas, par vezes, uma das 

causas. A maioria dos paises ocidentais nao traduz para a sua opiniao 

publica a nao desinflagao do prego do crude nem considera as variagoes do 

d61ar. Para alem disso, a Organizayao dos Paises Exportadores de Petr61eo 

(OPEP) sempre foi urn cartel, mesmo no tempo em que o crude estava a dez 

d61ares, pelo que nos parece de alguma hipocrisia invocar o argumento da 

carte/izar;ao quando os pregos sao crescentes. Em concreto, e urn facto 

indesmentivel que sobre o custo do crude ja refinado, a nivel europeu, aplica

se uma elevada carga fiscal. 0 prego do petr61eo bruto mais os custos de 

transformayao em derivados nao vai alem dos 25% do prego de venda ao 

publico, o que significa que cerca de 75% sao impastos e taxas langadas 

sobre o consumidor. Na lnglaterra, cerca de 75% dos pregos dos 

combustiveis corresponde a impastos e na Franya, Alemanha, ltalia e Suecia 

esta proporgao anda na ordem dos 60%. Em Portugal a situayao e 

semelhante, sendo na gasolina super 78% e no gas61eo 68% e o efeito da 

carga fiscal. Contudo, no caso portugues, o sistema do ISP86
, por ser 

variavel num dado intervale, permite atenuar as variagoes do preyo do crude 

e do d61ar tanto no sentido altista como na baixa. A legislayao nacional 

permite, porque na altura da sua elaboragao se recebeu orientayao pessoal 

nesse sentido, para que fosse a vontade politica a decidir em ultima 

instancia. Consequentemente, ou se tern o Estado ou se tern o consumidor 

como entidade beneficiada ou prejudicada no curto prazo. Na realidade, no 

final de 1998 com o crude a atingir urn minima hist6rico, os pregos dos 

combustiveis no pais nada variaram enquanto que no final de 2000, num 

85 Como exemplo, em 100 unidades de custo de crude pago aos Arabes, os paises ocidentais cobram 
em receitas fiscais cerca de 150 unidades aos seus cidadaos. 

86 ISP - lmposto Sobre Petroleo. 
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movimento fortemente altista do crude, os pre9os tambem se mantiveram 

constantes no pais. Parece-nos haver uma certa coer€mcia no sentido da 

estabilidade e justi~ da politica dos combustiveis, pese embora a forma 

como essa coerencia e difundida na imprensa. Neste ambito, os 

combustiveis em Portugal podem ser 20% mais caros do que em Espanha, 

porque neste ultimo pais a fiscalidade sobre os combustiveis rondam os 55% 

do pre9o de venda ao publico e em Portugal essa incidencia e superior. Nos 

Estados Unidos, com uma realidade social bern diferente, a fiscalidade nao 

ultrapassa os 24% do pre9o final. Desta forma podemos ver como o 

problema dos combustiveis na Europa e, sobretudo, urn problema fiscal, 

sendo essa realidade que torna os europeus mais vulneraveis face a uma 

opiniao publica que nao se compadece com as razoes ocidentais tecnicas e 

nobres de que ha que obter receitas fiscais para financiar a investiga9ao na 

diversifica9ao energetica - estagnada ha vinte anos. 

Uma segunda questao reside nas razoes ocidentais sobre a tributa98o 

dos produtos refinados na Europa. A Europa tern urn desequilibrio estrutural 

nos transportes rodoviarios que ainda nao foi resolvido, ao contrario do que 

sucedeu, embora sem euforias, no sector industrial, sector este que foi, em 

tempo, a causa original de varios problemas sociais graves. Os dois 

cheques petroliferas ocorridos na decada de 70 permitiram desencadear 

politicas governamentais que autonomizaram a industria e a produ98o de 

electricidade da dependencia do petr61eo, mas os transportes rodoviarios, 

sistema nervoso de qualquer economia, continuaram totalmente 

dependentes. 

Os paises industrializados alegam duas razoes para o agravamento 

fiscal que incide sobre os derivados do petr61eo: por urn lado, obter receitas 

para financiar a constru9ao e manuten9ao de rodovias e, por outro, penalizar 

a extraordinaria competitividade do petr61eo face a outros produtos 

energeticos, tendo em vista diminuir a dependencia de uma unica fonte 

mineral, que alem do mais, e esgotavel e politicamente conturbada. Na 

realidade, as receitas fiscais sobre os produtos petroliferas constituem a 

terceira ou quarta fonte de receita fiscal, sendo, portanto, uma rubrica 

imprescindivel nas contas publicas ocidentais. Sabre o segundo argumento, 

nao ha duvida que se a fiscalidade sobre o petr61eo fosse identica a que 
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incide sobre outros produtos energeticos (carvao, gas natural, nuclear e 

renovaveis), os paises industrializados continuariam a depender quase a 

1 00% do petr61eo, nao havendo espayo para a diversificayao do cabaz 

energetico. A pesada fiscalidade parece ser essencial na 6ptica ocidental 

para suportar a gradual viabilidade de alternativas energeticas - que nao 

passam, ha anos, da fase de investiga9ao - de forma sustentavel e 

continuada, para estimular o uso mais racional da energia e alertar para 

futuras distor96es na economia e no sistema financeiro mundial, como 

aconteceu na decada de 70. 

A politica de substitui9ao do petr61eo, seguida na industria e produyao 

de electricidade, nao encontrou ainda eco no sector dos transportes 

rodoviarios, o que no curto prazo passaria por implementar politicas de 

transporte mais eficientes energeticamente - utilizayao do ferroviario e do 

maritima- e no Iongo prazo investindo verdadeiramente na diversifica9ao a 

favor da electricidade, gas natural, hidrogenio e biocombustiveis. As 

cedencias, de alguma forma faceis, a urn forte lobby rodoviario, sempre que 

surge a necessidade de aumentar os pre9os, nao e recente tendo, antes, 

uma longa hist6ria internacional que tera comeyado no Chile, traduzindo-se 

em Portugal com o "buzinao" no ultimo governo de Cavaco Silva e nas 

pressoes veladas e eficazes junto de Guterres. Na actualidade assume uma 

forma contestaria em toda a Europa, cuja economia, continua dependente de 

urn unico sector que eo rodoviario. As muitas condescendencias ao lobby 

dos transportes rodoviarios parece, alem do mais, ser contradit6ria com 

multiples aspectos elementares e indiscutiveis da politica ambiental, das 

politicas de seguran9a de pessoas e bens, da distoryao da concorrencia face 

a outros modos de transporte, alem de ser uma fonte de multiplas injustiyas 

sociais, por transferir encargos para outros cidadaos e sectores da actividade 

econ6mica. 

Este aspecto e, tambem, embora nao s6, urn problema sociol6gico que 

desejamos deixar referenciado. 

A presente problematica a nivel nacional pode ser exemplificada 

atraves da atitude tomada por urn fortissimo lobby transportador, face, 

respectivamente, a uma descida do pre9o do crude e a uma subida do 

mesmo: 

l j ! 

ll 
: I 
~ I 
[ I 
[ I 
[I 

ll 

r1 

n 
0 
n 
0 
0 
0 
D 
n 
D 
n 
n 
n 



u 
a 
[] 

0 
0 
n 
[] 

0 
0 
0 
n 
n 
0 
n 
0 
n 
n 
0 
n 
n 
n 

293 

" a direcr;ao da ANTRAM defendeu ontem a descida do prer;o do 

gas6/eo como reflexo da continua diminuir;ao dos prer;os 

intemacionais do crude" (Comercio do Porto, 11/12/98). 

" ... as petroliferas vao perder cerca de 20.000 contos/dia com a 

decisao de congelar os prer;os do gas6/eo ... a ANTRAM esta satisfeita 

com o empenhamento do Govemo, que negociou com a Petrogal a 

nao subida do prer;o do gas6/eo ... apesar de ter caido como uma 

bomba a decisao vai ser seguida pe/os outros principais operadores. 

lsto nao obstante fontes do mercado considerarem a manutenr;ao dos 

prer;os uma decisao politica para acalmar os animos dos 

transportadores" 87
. 

"... Govemo ''perde" milhoes de contos para sustentar os prer;os dos 

combustfveis . . . estas redugoes do /SP tem sido invocadas em nome 

da estabilidade dos prer;os dos combustiveis e da defesa do poder de 

compra das familias numa estrategia de desinflar;ao sustentada." 

(Diario Econ6mico 02/05/96). 

Esta discussao sobre preyos de produtos e impastos com 

repercussoes sociais nao constitui, quanto a nos, uma mera explicayao 

hist6rica ou de enquadramento da actividade da Petrogal, sendo antes urn 

elemento indispensavel para se aprofundar algumas das razoes especificas 

da tomada de decisao na empresa. Por urn lado, tern interesse ter em 

considerayao a vastidao de interesses envolvidos nos diferentes parses, por 

ser a partir deste entendimento que se pode reflectir em como tomadas de 

decisao, que no caso da Petrogal sao de nivel macro e estrategicas, 

mobilizando quadros, interesses e politicas, acabam por ter, em termos de 

enquadramento mundial, uma perspectiva a nivel apenas micro-empresarial e 

insignificante. 

Finalmente, abordarei a discussao geo-politica e os investimentos 

internacionais dos novos eixos energeticos, embora se registem em territ6rios 

tradicionais, e, como sempre, na encruzilhada dos Balcas. Nos novos eixos 

87 0 bold e da nossa responsabilidade. 
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Europa-Balcas-Asia estao em causa urn conjunto de projectos no valor de 

bilioes de d61ares, os quais detem uma importancia geo-estrategica decisiva 

para vincular uma parte da Asia a Europa, tentando minimizar a influencia 

russa e a futura influencia da China (Boyer e Domenech, 1999). 0 

transporte de crude e gas natural, bern como as respectivas vias mundiais, 

encontram-se ilustradas na Figura 6.6. Outros mapas elucidativos desta 

questao estao apresentados no fim do Anexo Ill. 

A partir do Mar Caspio, a rota do petr61eo e urn eixo comercial de 

estradas, comboios e portos, relacionado com uma rede de oleodutos e 

gasodutos. Essa rede devera dividir-se em dez passagens ou corredores 

que, qual teia de aranha, percorrera os Balcas para se subdividir de novo no 

territ6rio da Georgia, ate a Gracia, ltalia e Europa Central. Os EUA e a 

lnglaterra (sendo este ultimo o (mica pais europeu que vende petr61eo no 

continente europeu) tern interesse em controlar as novas rotas e, nesse 

sentido, apoiam esse projecto que consubstancia a perspectiva de urn 

enorme neg6cio capitalista e politico. A Turquia, os Curdos, os Palestinianos 

e Israel passam a ser considerados as pec;as chaves deste novo "puzzle", 

sendo a Russia e o lrao talvez excluidos, por razoes de nacionalismo politico. 

A antiga Jugoslavia88 nao sendo urn aliado fiavel do Ocidente esta, 

contudo, no centro da encruzilhada e numa posiyao muito pouco c6moda 

dada a questao "humanitaria" kozovar e a realidade hist6rica da rota do 

petr61eo, sendo nesse sentido que o presidente americana tera afirmado que 

o Kosovo era vital para os interesses dos Estados Unidos. Assim sendo, 

parecera normal que a intervenc;ao militar se tenha devido a defesa das 

futuras rotas da energia entre o Leste e o Oeste e, acessoriamente, para 

garantir a assistencia aos refugiados como propagado na imprensa. 

88 
Esta regiao sempre constituiu, desde o tempo dos romanos e da celebre via Egnatia, um corredor 

estrategico e historico: Macedonia, Kosovo, Servia, Bosnia, Croacia e Albania, que, com a Turquia e a 
Grecia, sao os principais paises dos Balcas que sempre constituiram a encruzilhada mais importante 
das vias de comunicar;:ao terrestre entre a Europa e o Medio-Oriente e agora nas rotas do petroleo 
euro-asiatico. 
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Figura 6.6 As principais vias de transporte de crude e gas ao nivel mundial. 

295 

Estes dais eixos, urn no sentido norte-sui e outro no sentido este-oeste 

revolucionam a filosofia da economia global, porque misturam verticalmente 

as economias ricas do norte com as pobres do sui e, horizontalmente, os 

fluxos da religiao ortodoxa com a religiao islamica. Com efeito, serao esses 

dais eixos religiosos, etnicos, culturais e, agora, tambem econ6micos e 

estrategicos, cada vez mais complexos, que poderao vir a constituir fontes 

potenciais de novas litigios e mais vastos, embora com uma raiz ancestral. 
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Em conclusao, e neste jogo internacional do petr61eo, entre uma oferta 

com evidentes problemas e uma procura sempre insaciavel - com uma forte 

dependencia do crude da OPEP e do gas natural da Russia e da Argelia -

que reside a pressao sobre o nivel dos preyos. Nesta velha parte do mundo 

- o tabuleiro europeu e como sempre a leste - continuam a residir 

verdadeiros problemas e com os quais teremos de sobreviver neste canto 

oposto da Europa, embora, sem grandes esperanyas. 
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CAPiTULO 7-0 CAMPO DE ANALISE: A EMPRESA E A DECISAO ESTRATEGICA 

1 -A EMPRESA COMO ESPACO DE VIDA E OBJECTO DA DECISAO 

A Petrogal, S.A. - Petr61eos de Portugal - e considerada a maior 

empresa portuguesa e, segundo algumas publicayoes especializadas detem 

urn indiscutivel relevo no contexte s6cio-econ6mico nacional e internacional, 

tendo mesmo obtido urn 2° Iugar, em 1996, em ex-equo como a empresa 

portuguesa mais conceituada. 

A analise descritiva da Petrogal que se seguira ira efectuar-se 

recorrendo as suas particularidades pr6prias. 

1.1 - A origem, as fusees e as fusoes 

A Petr61eos de Portugal- Petrogal, E.P., constituida em 1 de Abril de 

1976, resultou da fusao de quatro empresas, nacionalizadas em 26 de Abril 

de 1975, empresas que consubstanciavam ate entao a industria petrolifera 

nacional : Sonap, Sacor, Cidla e Petrosul. 

A So nap - Sociedade Nacional de Petr61eos, S.A. R. L., - empresa de 

capital misto (frances e portugues), havia sido criada em 1933. Centrava a 

sua actividade exclusivamente nas areas de comercializayao e distribuiyao 

de produtos petroliferos no mercado nacional, continente e das entao 

col6nias (Angola e Moyambique). Da associayao da Sonap e da CUF 

nasceu, em 1972, a Petrosul - Sociedade Portuguesa de Refinayao de 

Petr61eos, S.A.R.L.,- com urn capital de 755 mil contos. 

Em 1938, surge a Sacor - Sociedade An6nima Concessionaria de 

Refinayao de Petr61eos, empresa pioneira na refinayao em Portugal, tendo 

iniciado a sua actividade na produyao, comercializayao e distribuiyao de 

produtos petroliferos. Na breve sumula hist6rica, segui o criterio das datas 

mais marcantes: 

• Em 1940, a refinaria de Cabo Ruivo entra em laborayao, equipada com 

uma unidade de destilayao atmosferica e uma outra de destilayao de 

vacuo. 
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A data oficial da inaugura9ao da refinaria e da primeira bomba de 

gasolina da Sacor, para venda de gasolina foi em 19/06/40, em Sintra. 

• Em 1952, data da primeira grande amplia9ao da refinaria, introduz-se a 

unidade de cracking. 

• Em 1969, entra em funcionamento a refinaria do Porto (capacidade de 

refina9ao: 2 milhoes ton./ano), constituida por uma fabrica de 

combustiveis, uma fabrica de oleos e, mais tarde, uma fabrica de produtos 

quimicos. Na mesma data, foi construido o terminal de Leixoes com tres 

cais de acostagem. 

• Em 1970, efectua-se a amplia9ao da refinaria de Cabo Ruivo (capacidade 

2 milhoes ton./ano) e, neste ano, faz-se a primeira exporta9ao de oleos 

lubrificantes produzidos na Refinaria do Porto. Ate hoje jamais deixou de 

exportar lubrificantes. 

• Em 1971, e aumentada a capacidade de refina9ao da Refinaria do Porto 

para 5 milhoes de toneladas/ano. 

• Em 1994, a refinaria de Cabo Ruivo e desactivada do seu esquema 

produtivo decorrente da necessidade de ceder espa9o fisico ao grande 

projecto da Expo'98. 

Em relayao a fundayao da Sacor - a maior empresa a data da fusao -

conseguiu-se recolher, apos pesquisa documental, dois documentos 

historicos, na medida que constituem marcos iniciais da fundayao da industria 

nacional de refinayao de crude. Na pagina seguinte, juntam-se fotocopias da 

carta da companhia romena "Redeventza" datada de 1937 a solicitar o alvara 

ainda de importa9ao de combustiveis e, da noticia publicada pelo jornal "0 

Seculo" em 28 de Abril de 1938, anunciando ja a concessao de uma refinaria 

a dita empresa. 

A Cidla (Combustiveis lndustriais e Domesticos, S.A.R.L.), fundada em 

1939, e empresa subsidiaria da Sacor, tinha como objective a distribui9ao de 

oleos lubrificantes e gases liquefeitos, nomeadamente o butano 

(comercializado como nome de Gascidla) eo propane industrial. 

A ultima empresa, a ser constituida em 1972, para dar continuidade ao 

desenvolvimento da actividade refinadora em Portugal, foi a Petrosul 
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(Sociedade Portuguesa de Petr61eos, S.A.R.L.), que foi responsavel 

pela terceira e maior refinaria nacional em Sines. Esta refinaria dispoe de 

uma capacidade de tratamento de 10 mil hoes ton./ano de petr61eo bruto, 

tendo arrancado a sua labora9ao em 1978. 

Em Abril de 1976 e constituida a Petrogal, E.P., que resultou da fusao 

das quatro empresas referidas (Sacor, Cidla, Sonap e Petrosul). 

A nova designa9ao de Petr61eos de Portugal, S.A., - Petrogal - surge 

em 1989, ap6s a transformayao em sociedade an6nima de capitais publicos 

detendo o Estado portugues a totalidade do capital. 

Em Janeiro de 1992, por resoluyao do Conselho de Ministros, procede

se a primeira fase de reprivatiza9ao da Petrogal, sendo o Estado portugues o 

representante maioritario (75% do capital); o cons6rcio privado Petrocontrol 

detem os restantes 25%. A segunda altera9ao efectuada na distribui9ao do 

capital ocorreu em 1995, atraves do Decreta-lei n° 145-A/95, de 19 de Junho, 

aumentando a participayao da Petrocontrol de 25% para 45% do capital 

social, ficando o Estado portugues com os restantes 55%. 

1.2 - 0 gigante adormecido - activos e energia 

A actual empresa tern a forma juridica de sociedade an6nima de 

capita is mixtos. No final de 1999 possuia urn capital social de 103 350 

milhoes de cantos, detido pelo Estado maioritariamente e pela Petrocontrol 

nas percentagens ja referidas. 

A Petrogal tern como objectives principais da sua actividade : a 

refina9ao de petr61eo bruto e seus derivados, o transporte, distribui9ao e 

comercializayao destes e do gas natural. A sede social localiza-se na Rua 

das Flores, n° 7, 1250 Lisboa, estando todos os servi9os administrativos 

concentrados na Torre Galp, a qual sera, alias, a futura sede da empresa. 

No campo da refinayao, a Petrogal possui actualmente uma capacidade 

instalada de destila9ao de 15,6 milhoes de toneladas/ano. Os complexes 

fabris sao compostos pelas refinaria de Sines e pela refinaria do Porto, que 

desenvolvem as suas actividades industriais, fornecendo cerca de 85% d~ 

todos os produtos petroliferas consumidos no pais. 
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A refinaria de Sines, a maior de Portugal, ocupa uma area de 320 

hectares. A reformac;ao catalitica (platforming) e de 1.1 milhoes de ton./ano, 

tendo uma capacidade de destilayao te6rica de 10.9 milhoes de ton./ano. 

Possui uma capacidade de armazenagem total de 2,8 milhoes de metros 

cubicos, dos quais cerca de 50% se destinam a petr61eo bruto. 

A refinaria do Porto e, pelo contrario, muito mais diversificada 

atendendo a que possui tres fabricas distintas. Ocupa uma area de 290 

hectares e apresenta uma capacidade de destilac;ao total de 4.7 milhoes de 

ton./ano e tern uma unidade de reformayao catalitica (platforming) de 1.1 

mil hoes de ton./ano. A capacidade de armazenagem total e de 1,6 mil hoes 

de metros cubicos, dos quais 56% se destinam ao petr61eo bruto. A refinaria 

do Porto, por razoes climatericas, tern limitac;oes operacionais no Terminal de 

Leixoes o que, por implicar o encerramento pontual de alguns dos seus 

postos de atracac;ao, levou a construc;ao do projecto denominado "mono

b6ia", que constitui uma das catorze decisoes estrategicas deste estudo. 

Ao nivel sociol6gico das refinac;oes temos de assinalar, pela sua 

importancia, que, independentemente dos elevados actives financeiros, e 

todo urn know-how humano da engenharia quimica nacional que ali esta 

residente, bern como uma forc;a de trabalho permanente de 1.500 homens, 

para alem de milhares de postos de trabalho pertencentes a sub-empreiteiros 

e fornecedores nacionais e estrangeiros. 

A actividade comercial da empresa desenvolve-se e reparte-se por 

todos os concelhos do pais atraves da maior rede de postos de venda -

superior a 1300 - de combustive! rodoviario e de gas. A comercializac;ao 

tambem se estende a internacionalizac;ao de produtos quimicos, ao 

abastecimento a outras companhias congeneres em produtos combustiveis e 

oleos base e, ainda, aos aeroportos nacionais. 

Em termos logisticos a empresa dispoe de varias instalac;oes terminais 

e parques comerciais que sao responsaveis pelas actividades de distribuic;ao 

e armazenagem. Os terminais situam-se em Leixoes, Porto Brandao, 

Rosairinho, Sines e Aveiras de Cima, encontrando-se este ultimo ligado a 
refinaria de Sines por pipeline multiproduto. Os parques comerciais de 

combustiveis liquidos estao localizados em Aveiro, Faro, Porto Brandao, 

Angra do Heroismo e Horta. Os tres parques de armazenagem de gases de 
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petr61eo liquefeitos (GPL) estao situados em Aveiras de Cima, nos A9ores e 

Madeira, eo parque de lubrificantes no Porto Alto. No anexo Ill encontra-se ~} 
uma visao mais desenvolvida das actividades da empresa. 

1.3 - A visao estrutural da empresa e sede das decisoes 

A nova estrutura da Petrogal, em 1997, traduzida no seu organograma, 

reparte a empresa em quatro grandes segmentos: 

• A estrutura de servi9os - presta9ao de servi9os a todas as direc9oes 

gerais e aos neg6cios. 

• A estrutura central- presta apoio a comissao executiva na gestao global 

do grupo. 

• A estrutura comercial - desenvolve os varios neg6cios aut6nomos da 

empresa: 

+ Aprovisionamento de materias primas e vendas a concorrencia de 

produtos refinados. 

+ Comercializa~o e distribui9ao de combustiveis liquidos na rede de 

pastas de abastecimento auto . 

• ComercialiZa9aO de combustiveis destinados as bancas e a industria. 

+ Comercializa9ao de produtos quimicos. 

+ Comercializa~o de lubrificantes. 

• A estrutura industrial - responsavel por quatro actividades aut6nomas: 

+ Refina9ao. 

+ Explora9ao e produ9ao de crude. 

+ Transporte oceanica de produtos - Sacor Maritima. 

+ Logistica - pipeline Sines/Aveiras. 

Esta estrutura que sera desenvolvida nas paginas seguintes, de 

acordo com o organograma oficial estabelecido em meados de 1997, parece

nos canter uma tonalidade que assenta no esquema te6rico e tradicional de 

Mintzberg (1976). Esta estrutura traduz uma profunda mudan~ 

correspondendo a urn novo modelo estrategico tra~do pelo CEO e vogais da 
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administra9ao, cujas linhas mestras globais correspondem ao plano 

estrategico 2000 e cujos objectivos sumariados sao os seguintes: 

• Obten9ao de rentabilidade liquida associada a cada neg6cio, sem 

restringir a maximiza9ao de rentabilidade global. 

• Estabelecimento de neg6cios com fronteiras, estrategias e custos 

perfeitamente definidos- considerados neste sub-capitulo. 

• Considera98o de parceiros estrategicos. 

Nesta mudan98 o mais importante que queremos salientar, tanto pelo 

interesse te6rico, como nas consequencias que teve para a tomada de 

decisao a nivel de neg6cios, reside nas seguintes questoes: 

• A nova estrutura foi condicionada pela estrutura anterior - nao nasceu do 

zero - mas foi moldada para satisfazer exigencias estrategicas concretas, 

ou seja, observou-se na pratica o ciclo classico detectado por Chandler 

(1968). A estrutura antiga e seguida pela nova estrategia, que por sua 

vez provocou depois uma nova estrutura. 

• Esta nova estrutura que detem maior autonomia e descentraliza98o para 

o centro direccional dos varios neg6cios em rela9ao ao centro 

institucional, veio teoricamente alterar o fluxo de tomada de decisao. 

• A nova estrutura e susceptive! de ser identificada, na pratica, com o 

modelo tra9ado por Mintzberg (1976)89 e abordado no capitulo 2. 

0 trabalho de conversao do organograma classico foi pessoalmente 

adaptado para este estudo e com o objectivo de proporcionar a 

visualiza9ao na empresa dos varios tipos de poderes formais nela 

existentes - quadro da pagina seguinte - sendo, por conseguinte, 

condicionador da tomada de decisao. 

89 As zonas assinaladas a verde no Quadro 7.2 em bora nao estejam colocadas lateral mente como 
balsas correspondem a tecno-estrutura e a logistica do modelo citado. 



Estrutura Organograma 

3 5 12 

4 1 13 

11 * 

Decisoes estrategicas 

1 Parque de Aveiras 8 Parceria Estrategica- GDPIENI 

2 Mono-b6ia atlfmtica 9 Parceria Estrategica - Arabes 

3 Reservas estrategicas 10 Fecho da refinaria de Lisboa 

4 Refinayao I Autcroil 11 Emprestimo obrigacionista 

5 Mod. Hierarquizacao das Direcyoes 12 Mega-promoyao 

6 Areas de Service 13 Cartao Galp 

7 F6mula de precos 14 Pesquisa I Produyao - Angola 

Quadro 7.1 

Fonte: lnfoGalp - 1996. 
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Cada uma das catorze decisoes estrategicas estudadas a seguir estao 

[1 identificadas, atraves da numera~ao atribuida, com os respectivos orgaos da 
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estrutura directamente responsaveis pel as mesmas no Quadro 7.1, da pagina 

anterior. 

1.4- A visio humana da empresa 

Neste ponto, depois de abordada a estrutura formal - pessoas 

ocupando posi~oes, dando forma a multiplos departamentos 

burocraticarnente organizados e as respectivas decisoes - procuraremos dar 

uma visao da dimensao humana da Petrogal. Em vez de se descrever a 

empresa como uma organiza~o materializada numa estrutura, vamos agora 

procurar sintetiza-la- como o apoio do lnfoGalp- atraves da composi~ao 

qualitativa dos seus recursos humanos. Neste ambito, primeiro, ha que 

indicar quantos eramos, e ja nao somos, na Petrogal90
• 

EVOLU~AO DOS EFECfiVOS 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
1994 1995 1996 1997 

• CONTRATADOS A TERMO 

• EFECTIVO PERMANENTE 

Fonte: Balance> Sociai-Petrogal (1997). 

Figura 7.2 A evolu~o dos efectivos na Petrogal: contratados a termo e efectivo 

permanente no quadro da empresa, entre 1994 a 1997. 

90 Em relacao aos valores estatisticos apresentados nos quadros seguintes, optou-se, por expor valores 
de anos centrados na media do periodo em analise e nao os valores mais recentes do ano de 1999, 
que conforme exposto, sao mais reduzidos e, portanto, ainda mais expostos a criticas.. 
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E uma realidade que as empresas nao conseguem realizar os seus 

fins senao atraves do trabalho efectuado pelas pessoas e vice-versa. Existe 

uma rela~ao de reciprocidade entre organiza~ao e pessoas que se traduz 

num "contrato psicol6gico". A empresa recebe das pessoas determinados 

contributos em trabalho, lealdade, dedica~ao, e as pessoas recebem da 

empresa determinados incentivos desse mesmo trabalho, isto e, seguran~a. 

estatuto, remunera~ao, beneficios sociais, etc... Esta dualidade de interesses 

nem sempre e facil de resolver impossibilitando a chegada a urn "equilibrio 

organizacional". Embora na pratica nao exista urn "equilibrio organizacional" 

perfeito, porque o conflito esta sempre presente, toda e qualquer empresa 

sera tanto mais bern sucedida quanto mais se aproximar de uma meta 

equilibrada. Na realidade e a existencia das pessoas e o seu 

comportamento que sao a essemcia da empresa e da tomada de decisao, 

pelo que tern todo o interesse observar como o emprego total esta distribuido 

pelas areas de actividade, pelos niveis de qualifica~o, por generos: feminino 

e masculino, por idade e habilita~oes escolares. 

REPARTJ(:A,O 
POR NMIS DE QUAUFJCAf;AO 
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Fonte: Balanvo Sociai-Petrogal (1997). 

Figura 7.3 Classifica~ao dos efectivos da Petrogal de acordo com a qualifica~ao dos 

seus quadros e por areas de actividade nos anos 1996 e 1997. 
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As figuras 7.2, 7.3 e 7.4 sao apenas parte da realidade porque estes 

indices frios sobre recursos humanos nao podem traduzir a imagem integral 

de homens e mulheres com alma, com diferentes capacidades de 

aprendizagem, conhecimentos cientificos e experiencias varias. 

A empresa, sempre apostou na formac;ao dos quadros superiores, por 

forma a aproveitar o know how e potencialidades, implementando urn 

processo de avaliac;ao de desempenho e urn plano a varios niveis de 

formac;ao em gestao- Figura 7.4. 
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Fonte: Balanvo Sociai-Petrogal ( 1997). 
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Figura 7.4 Forma~ao intema na Petrogal, habilita~oes escolares e piramide eta ria 

em 1996 e 1997. 
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A piramide etaria, conforme se observa na Figura 7.4 anterior, e 
diferente entre os generos. Observa-se uma popula~ao idosa com uma 

media de 45 anos, tendo a maioria dos homens entre 50 e 55 anos. 

Apuramos que a forma~ao escolar secundaria e superior do efectivo feminino 

tern a mesma configura~ao que a do efectivo masculino. 

Algumas das reac~oes das pessoas face a politica de racionaliza~ao 

conducente a cada vez menores contingentes de quadros-tecnicos e restante 

pessoal, ja varias vezes citada ao Iongo do trabalho, pode observar-se e 

comprovar-se atraves da Figura 7.5. 0 confronto entre o numero de 

entradas e de saidas e flagrante e, depois, dentro das saidas assinala-se a 

elevadissima percentagem de demissoes. 

ABSENTISMO MOVIMENTAt;AO DE PESSOAL 

3 

- SAIOAS 

- ENTRADAS 

SAiDAS·POR TIPOS 

69 4 

•. REFORMAS 

-TAXAGERAL -Olm!AS ml!il fALECIMENTOS 

- DO~A - ACIOENTES DE TRABAlHO - DEMISS6Es 

Fonte: Balanc;o Sociai-Petrogal (1997). 

Figura 7.5 Absentismo e saldas/entradas dos efectivos da Petrogal. 

Finalmente, apresento uma das mais discutidas rubricas sobre o 

pessoal da empresa. Nesta celebre rub rica, "en cargos com o pessoal", 

evidenciam-se os vencimentos base, e os varios encargos adicionais para a 

empresa e ainda os encargos obrigat6rios sociais sobre as remunera~oes. 
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Alem das remunerac;oes mensais, temos de considerar uma serie de 

subsidios e remunerac;oes acess6rias91
, que na Figura 7.6 seguinte, estao 

evidenciados nas rubricas "complementos" e "custos sociais". Estes valores 

adicionais sao monetariamente importantes, e certo, e constituem, segundo 

apuramos nas entrevistas, urn trauma psicol6gico do novo top-management 

quando equacionados numa economia de custos. 

Os encargos sobre remunerac;oes resultam da aplicac;ao legal sendo 

de assinalar urn comportamento, por parte da empresa, absolutamente 

correcto quanto a este tipo de obrigac;oes. Ja as regalias sociais, uma das 

maiores vantagens e ate orgulho dos trabalhadores, sao uma questao 

complexa quando abordada nas 6pticas conflituantes dos novos interesses 

capitalistas e dos trabalhadores utentes. 

Ja na decada de 60, muito antes da nacionalizac;ao das quatro 

empresas (Sacor, Cidla, Sonap e Petrosul) que provocou o surgimento da 

Petrogal, S.A., a componente social assumia urn papel preponderante no seio 

destas empresas e na relagao com o meio onde se encontravam inseridas. 

Sempre foi uma preocupagao comum, a data, garantir aos 

trabalhadores uma melhoria das suas condic;oes de trabalho. A Petrogal, 

S.A., como produto resultante daquelas quatro realidades empresariais, e 

porque e uma empresa que desempenha activamente o seu papel social, 

manteve essa preocupac;ao, valorizando-a progressivamente. 

91 Dentro das retribui¢es destacam-se, alem das remunera¢es mensais certas minimas, cujo 
montante varia segundo o grupo salarial, os seguintes subsidies: subsidies de ferias; subsidio de natal; 
premio de assiduidade e premio de regularidade; remunera~o por trabalho suplementar; remunera~o 
por trabalho em dia de descanso semanal ou feriado; remunera~o por trabalho noctumo; subsidio de 
condu~o isolada, subsidio de condu~o de veiculos de distribui~o de combustiveis liquidos; subsidio 
de horario desfasado; subsidio de horario flexivel para motoristas; subsidio de horario m6vel; subsidio 
de isen~o de horario de trabalho; subsidio de monitoria de cursos de forma~o; subsidio de 
preven~o; subsidio de substitui~o temporaria; subsidio de superintendencia e o subsidio de tumos -
penalize-me deste tipo de descri~o. mas penso que a cita~o tern valor pelo que se pretende 
evidenciar em termos de processo de decisao. 
Relativamente as presta¢es acess6rias a empresa concede: abono para falhas, compensa¢es por 
transferemcia de local de trabalho, emprestimos e subsidies para instala¢es na area de Sines, subsidio 
de lavagem de roupa e por utiliza~o de viatura autom6vel propria. 
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Fonte: Balango Sociai-Petrogal (1997). 
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Figura 7.6 En cargos financeiros com "o pessoal", observados na Petrogal em 1996 e 

1997. 

ACc;AO SOCIAL 
(rontos) 

Fonte: Balango Sociai-Petrogal (1997). 
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Figura 7.7 Valores dos diversos tipos de ac~o social da Petrogal para com os 

trabalhadores da empresa. 
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A politica remunerativa da Petrogal, e para alem das retribuigoes e 

prestayees acess6rias, oferece ainda urn vasto leque de regalias sociais92 

que se estende aos filhos dos trabalhadores. A soma da maioria desses 

valores nao atinge urn milhao de contos anual (menos de 6%), e contempla 

urn numero elevado de pessoas, com menores recursos. Esses beneficios, 

constituem urn direito adquirido, mas independentemente de juizos morais, 

nos actos de fusao, quem compra activos tambem adquire passivos, 

nomeadamente os desta natureza social. 

Os complementos de reforma e seguros sendo de outra natureza e 

fundamentagao sao por enquanto pacificos. 

Em conclusao: para o capital privado recem chegado e inegavel que 

os trabalhadores tern beneficios incomensuraveis. Nesse sentido, e em 

recurso expedito, a nova forga accionista, providenciou para que esses 

servigos, pelo menos, passassem a ser explorados por empresas externas 

propriedade dos mesmos grupos accionistas e com uma 6ptica lucrativa, ou 

seja, com uma qualidade discutivel. Para os trabalhadores, esses 

benetrcios, apesar da sua inegavel extensao, sao apenas uma justa 

"devolu9ao de outra parte" do seu trabalho - e nao uma prodigalidade das 

decadas de sessenta e setenta - e portanto nao tern de ser comercializados 

no exterior a fim de nao se degradarem. 

92 No campo das regalias sociais a empresa garante: apoio a deficientes (filhos ou descendentes 
deficientes dos trabalhadores); assistencia na doenc;a (assistencia medica e medicamentosa) e na 
matemidade, atraves de um seguro de saude; complemento da pensao de reforma; complemento de 
pensao de sobrevivencia, atribuido aos familiares dos trabalhadores ou dos pensionistas de reforma. 
A empresa concede ainda aos familiares dos trabalhadores e/ou dos pensionistas da reforma um 
subsidio de Natal de valor igual ao complemento e uma 143 presta~o mensal, de valor igual; 
complemento de subsidio de doenc;a; premio de reforma; protecc;:ao a infancia; seguro de acidentes 
pessoais, ocorridos dentro ou fora das horas de servic;o; seguros de acidentes de trabalho que, por 
forc;a da lei, abrangem todos os trabalhadores subordinados, os estagiarios e os prestadores de servic;o 
que executam a presta~o nas instala~s da empresa; seguros de saude do qual beneficiam os 
trabalhadores, os titulares de pensoes de reforma antecipada e de complementos de pensoes de 
reforma por velhice ou invalidez e ainda os familiares dos trabalhadores ou reformados, beneficiaries da 
ap61ice; seguro de vida, dirigido a todo o pessoal no activo e aos reformados; subsidio de alimenta~o 
concedido a todos os trabalhadores; subsidio de casamento; subsidio de estudos a filhos de 
trabalhadores, desde que nao sejam trabalhadores estudantes, para a frequemcia de cursos de ensino 
oficial ou oficializado; subsidio de estudos a trabalhadores para a frequencia de cursos de forma~o ou 
valoriza~o profissional em estabelecimentos de ensino oficial ou particular; subsidio de estudos a 
trabalhadores da Area de Sines e respectivos filhos e o subsidio por morte do trabalhador ou 
reformado. 
Esta empresa dispoe ainda de um conjunto de instala¢es e equipamentos que possibilitam aos 
trabalhadores e respectivos filhos a pratica de uma variedade de modalidades desportivas e/ou 
recreativas. 
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1.5 - Os valores e a cultura na Petrogal 

Conforme desenvolvido neste capitulo a Petrogal resultou da fusao de 

quatro empresas em 1976 e cuja natureza era bastante diferente. 

A Sacor era uma sociedade anonima, ja na altura de capitais mixtos, 

com capacidade refinadora propria e operando em toda a area rodoviaria. A 

sua implementa9ao era geral e estava estendida as zonas do interior do pais 

que se caracterizavam por proporcionarem margens negativas e por isso 

implicarem subsidios estatais. Alem disso, era ainda fornecedora de 

clientes com actividades sociais como os Servi9os de transportes 

municipalizados, a CP, a TAPe as For9as armadas o que implicava ter uma 

politica de sentido nacional. 

Na mesma linha de raciocinio tambem ha a assinalar a existencia de 

urn ~egime muito favoravel de varios beneficios sociais adicionais para os 

trabalhadores e que se embeberam na cultura da empresa, como uma 

questao de honra para-social para a administra98o e de seguran9a para 

todos os seus empregados como beneficiarios. Por outro lado, na empresa 

foram desenvolvidas uma serie de regras proprias do negocio de petroleo -

efectuar desalfandegamentos autonomamente sem haver denuncias de dolo 

e cobran{:a de impostos a entregar ao Estado - e cujo desempenho etico e 

profissional foi sempre reconhecido favoravelmente pelas entidades 

governamentais na area da energia e das finan9as publicas. 

A Petrogal teve assim na sua genese, via Sacor, uma natureza 

eminentemente social. Na realidade, o abastecimento a todo o pais de 

combustiveis, nomeadamente rodoviarios, originou na empresa urn 

sentimento de servi9o publico, mesclado, com a necessidade - esbatida -

de ter de gerar lucros globais. A lenta institucionaliza98o desta forma de 

estar, traduzida numa mescla de prestar urn servi9o publico mas com uma 

mentalidade de empresa privada foi o germen de uma cultura empresarial 

propria, tanto mais que o proprio estado tambem era accionista da empresa. 

Com efeito, em 1985, conforme descrito na decisao estrategica "pre9os ex

refinaria", a Petrogal conseguiu fazer parte da equipa que alterou todo o 

regime de pre9os dos combustiveis nacionais e nesse sentido teve de 
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orientar-se, tambem, por objectives de rentabilidade do seu capital publico. 

A empresa passou entao e durante varios anos a ser rentavel, apenas com 

esse capital e isso influiu na sua cultura - na medida que este facto foi 

largamente saudado pelo pessoal, sobretudo, aquele que tinha como origem 

as ex-empresas privadas Sonap e Cidla. No inicio de 1990 comec;ou a 

privatizac;ao de parte do capital da empresa e depois a procura do parceiro 

estrategico, conforme amplamente abordado em algumas das decisoes 

estrategicas a seguir estudadas. A situac;ao anteriormente descrita foi-se 

alterando no periodo de analise deste estudo, primeiro lentamente, e nos 

ultimos anos, mais aceleradamente. 

Primeiro, a entrada em 1991 da multinacional francesa, com uma 

cultura muito propria, depois a sua saida e a subscric;ao por parte da 

Petrocontrol - nucleo duro de accionistas nacionais - da respectiva parcela 

do capital e finalmente a saida da Petrocontrol e a entrada da multinacional 

ENI. Este processo de privatizac;ao e concentrayao culminou com a fusao 

entre a Petrogal e a empresa do gas natural-GOP, originando a nova Galp 

Energia. Estas profundas alterac;Oes de accionistas, com naturais criterios 

economicistas, mas sobretudo com culturas pr6prias e muito diferentes da 

que existia na empresa, implicou que toda a cultura anterior da empresa 

comec;asse a ser destruida, ha cerca de dez anos e originasse o 

aparecimento de varios extractos sub-culturais. 

Na Petrogal e impossivel abordar a area da cultura da empresa sem 

fazer uma referencia, nao propriamente ao processo de reorganizac;ao, mas 

as sequelas resultantes de ter havido uma reduc;ao drastica de efectivos. 

Numa larga maioria das entrevistas efectuadas foi clara a percepc;ao 

do desencanto da maioria dos directores-gerais decisores com as novas 

"regras" e a destruiyao do que eles apelidavam "o espirito da empresa" ao 

Iongo de dezenas de anos. E conseguiu-se tambem recolher a opiniao, que 

desde 1988 a saida de pessoal foi justificada atraves de necessidades reais 

de reorganizac;ao e atraves de uma atitude de downsizing, entao, em plena 

moda. Neste ambito e a nivel nacional, a Petrogal reduziu os seus efectivos 

da ordem dos 7.400 postos para menos de 3.000 postos de trabalho, em 

doze anos, ate finais de 1997, e urn presidente, nunca exerceu, 

sintomaticamente, mais de quatro anos consecutivos, o seu cargo. No 
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entanto, todo o processo se desenvolveu atraves de pre-reformas, rescisoes 

e reformas, sem grande alarido social, atraves de urn investimento 

significativo e tambem de uma profunda compreensao da massa 

trabalhadora. 

"... chegou ao fim urn dos mais complexos processos de 

reestruturaqao na industria portuguesa... o processo iniciou-se em 

1985 mas o pdnto critico foi o encerramento da refinaria de Cabo 

Ruivo ... a empresa tinha que ser generosa em relaqao as rescisoes 

para que as pessoas pudessem comeqar uma nova vida ou ate se 

retirarem e comodamente saberem que tinham a vida tranquilizada. 

Em media cada funcionario, dependendo do numero de anos na 

empresa e da posiqao que ocupava, recebeu 26 mil contos num total 

que ascendeu os 15 milhoes ... " (Cardoso, 1998: 12). 

Pessoalmente, considero que esta verba e situayao criou muitas 

ilusoes, porque os novos empregos acessiveis a esses trabalhadores nao 

passaram na sua maioria de servigos pontuais, mal pagos com a 

cons;equente erosao do capital recebido. Conforme esclarece o Professor 

Vitor Martins: 

" ... nao se pode resistir a analogia de uma sociedade "colonial" 

modema, de urn /ado urn grupo social com elevados rendimentos, do 

outro, os prestadores de serviqo directos com salarios de 

sobrevivi!mcia" (Martins, 1996). 

Nos ultimos dois anos observou-se, porem, uma incidencia na saida 

dos quadros superiores e cujo objectivo parece ter sido apagar em definitivo 

a cultura da antiga empresa dominante e viabilizar a alteragao de todo urn 

conjunto de normas que estavam absorvidas no espirito de todo o pessoal. 

Na sequencia da fusao, houve na Galp Energia, uma especie de limpeza 

etnica, pouco habitual, a nivel do pessoal dirigente e o inicio de urn Iongo 

calvaria para os restantes quadros e trabalhadores que nao encontraram 

opgoes. Procurou-se tambem saber, ja no fim do estudo, sobre o 

aparecimento de novas normas de conduta e de simbolos, tendo-se apurado, 

em tempo, que o macro-pensamento permanente, transmitido a todo o 
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pessoal, se concentra no indicador de rentabilidade ROCE, visando a 

coloca9ao da empresa na Bolsa. 

A nivel do novo top management observa-se uma intensa luta politica 

de empresa entre os potenciais dirigentes candidates a novas direcc;oes, a 

intervenc;ao de diferentes accionistas a nivel de partidos politicos, alem, 

evidentemente, da intervenc;ao de varias facc;oes ministeriais ligadas a tutela. 

A demissao do proprio presidente em 2001, apesar de ter efectuado a fusao 

da GOP e da Petrogal, conforme os desejos Tutelares, constitui urn claro 

exemplo93
. Num sentido mais operacional assinala-se a vantagem de todos 

terem atitudes comuns como trabalhar em mangas de camisa e almoc;ar com 

brevidade. Outras realidades sao a ausencia de qualquer paternalismo 

atraves da reduc;ao dos beneficios sociais, agora a cargo, de entidades 

privadas e o facto de muitas vezes, as 11 horas, atraves do sistema sonora 

colectivo de todos os andares da empresa se ouvir uma frase de incitamento 

ao trabalho. 

Em resumo, pode-se concluir que no ambito do comportamento 

organizacional, ha a relevar urn choque94 entre homens, consubstanciado 

entre novos dirigentes oriundos do exterior e da GDP com interesses pre

determinados e a maioria dos trabalhadores da Petrogal apenas com a tenue 

vantagem da qualificac;ao tecnica. 

Como slntese, pode afirmar-se que face aos diferentes estilos e 

interesses de sucessivos dirigentes, apurou-se que desde 1990, passaram a 

existir sentimentos, exitos e desilusoes por parte dos trabalhadores e que 

abalaram a cultura existente. Nao restam duvidas, que se foram constituindo 

verdadeiros referenciais culturais, embora diferenciados a partir de cada 

breve administrayao e da forma como estas foram mais ou menos 

fracturando o tecido empresarial. Estes referenciais funcionam como 

verdadeiras sub-culturas paralelas e informais, mas nem por isso menos 

crediveis, na medida em que nao tern sido faceis de eliminar apesar dos 

93 No sub-capitulo 1.8 volta-se a abordar este tema na area do poder na Petrogal. 
94 Em tempo, e na vespera da entrega da tese, todas as opinioes aqui subscritas, se estao a confirmar 
totalmente e em certos casos, bastante excedidas, como sao os exemplos da exonera98o politica do 
presidente e do afastamento de mais de 90% dos quadros superiores, e que nao serao, certamente, os 
ultimos. 
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desejos e promessas expressas cada vez que surgem novos 

administradores. l} 
A cultura da Petrogal, que talvez se pudesse resumir na frase "espirito 

publico num mundo privado", teve devido a esse percurso, e como todas as l] 
coisas, o seu fim. 

Assim, com o desaparecimento de uma cultura colectiva da empresa 0 
que permitisse a memorizac;ao do passado pode-se, porem, concluir no 

ambito dos valores individuais e socializados nas organizac;oes, que afinal n 
necessidades estrategicas, a 16gica cinzenta dos consultores apoiados na 

racionalidade te6rica para justificar a chegada dos "novos senhores", a moda, n 
as novas e as destruidas carreiras, e, porque nao, a propria imagem 

ministerial, tern por vezes, importantes percursos comuns. 

1.6 - A socializa~io e a carreira dos profissionais da decisio 

A importancia do perfil do decisor e respectiva influencia na tomada 

de decisao ja foi justificada, pelo que, neste subcapitulo, passo a referir o 

modo de socializayao dos directores-decisores que se observou na empresa 

ate a sua fusao. 

A considerac;ao dos valores e das vias de socializac;ao dos directores 

na empresa passava pela sua posic;ao dominante e autoridade e pela 

responsabilidade do exercicio das suas competencias tecnicas junto de 

outras categorias profissionais, exigindo urn permanente processo de 

negociac;ao. 

A profissionalizac;ao, como dirigente, logo decisor, ainda hoje 

permanece urn processo monopolista de saberes e compet€mcias, inserido 

num espirito corporative de autonomia profissional e social. 

A carreira, tanto na area tecnica, como na passagem por chefias 

intermedias, era trac;ada conforme as aptidoes e posturas de cada individuo: 

saber gerir urn patrim6nio, ou saber produzir atraves de urn aparelho 

industrial complexo, ou saber fazer melhor que a concorrencia, ou saber 

vender e ainda saber dizer, e ate seduzir, superiores e accionistas. 

Na empresa, era frequente urn director ser nomeado a partir dos line 

e staffs superiores, pelo que previamente, enquanto tecnico, havia que 
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demonstrar saber gerir urn processo intencional e orientado, a seu cargo, no 

0 sentido de se ir posicionando estrategicamente nas candidaturas a quadro-
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dirigente e director-geral, o Iugar mais elevado da hierarquia da empresa. 

Em alternativa, o objectivo seria atingir o topo da hierarquia a urn nivel de 

staff. Nessa fase prevaleciam os conteudos tecnicos substantivos bern 

como a forma da sua apresenta9ao, mas surgia uma altura a partir da qual o 

"candidato" tinha de passar a ser conhecido como urn criador de bons 

ambientes de trabalho, adaptar-se sem ruido as constantes mudan9as que 

lhe eram exigidas, nao recear o risco e assumir a decisao com firmeza, 

perante subordinados e superiores. A obten9ao de experiencia e o come9o 

em partilhar responsabilidades constituiam sin6nimos de competencia e 

audi9ao, residindo aqui o inicio da dissipa9ao da imagem cinzenta que 

etiquetava quase todos desde a entrada, como apenas ser "mais urn" born 

tecnico. Outra prova relevante, ainda a nivel de chefe de divisao, consistia 

em saber demonstrar que sabia gerir as rela96es funcionais entre as 

diferentes categorias de pessoal, de forma a que de uma maneira explicita, 

se nao confundisse o que cada categoria podia fazer, onde fazer e com 

quem devia fazer. 

Em paralelo, e independentemente de na 6ptica da administra~o 

dever come98r a ser reparado pelos seus olhos bern azuis - nao havia 

concurso publico- devia nesse sentido cultivar-se a imagem de urn homem 

educado e que sabia evitar a confronta9ao publica perante concep96es 

divergentes na tomada de decisao, uma vez que estas podiam ser indiciarias 

da vulnerabilidade dos gestores face a possibilidade de errarem. 

A produ9ao de conflitos resultantes do choque natural entre diferentes 

interesses especificos de cada departamento nem sempre era nefasta. 0 

que, porem, nao era aceite, era a ausencia de argumentos discursivos 

incapazes de resolver tensoes latentes, o insistir-se no calor dos argumentos 

ou sobretudo transgredir, em territ6rios e situa96es que fossem consideradas 

sagradas para a reduzida elite de directores gerais e administradores. 0 que 

parecia fundamental, na socializa9ao do candidato a director, era conseguir 

demonstrar que depois do saber-saber e saber-fazer, estava a altura de 

saber-estar na empresa, segundo os padroes estabelecidos pela mesma. 

Neste sentido, sobressaiu nas entrevistas efectuadas a recorda~o da 
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dificuldade do percurso e de estatuto para se ter acesso, e ser portanto 

conhecido nos corredores do poder. Como meros simbolos, sumariamos o 

actual ritual electr6nico a todos exigido no acesso ao celebre 15° andar da 

torre Galp, a entrada - controladissima, mas cheia de venias do pessoal 

menor - ao antigo 2° andar, tambem da administrac;ao, na rua das Flores, ou 

ainda nas deslocac;oes - quem dirigia a palavra a quem, o tom em que se 

dizia, a ordem como nos sentavamos - a Secretaria de Estado da Industria. 

Na Petrogal, os longos manuais de procedimento, o c6digo de etica 

que os directores foram obrigados a subscrever, as delegac;oes de 

competencias anuais, os subitos e desconcertantes "Galp flashes" traduzindo 

os equivocos das mudanc;as de administrac;ao provenientes da substituic;ao 

oportuna de capitais publicos por privados, constituem realidades e nao 

surpresas com que se tinha de viver. 0 ponto interessante da analise e que 

todo este stato quo, que vai cercar a actuac;ao dos directores-decisores, foi 

exactamente criado por eles pr6prios, a partir dos diferentes poderes, o que 

alias apenas foi possivel, aproveitando exactamente, a complexidade da 

empresa. 

Neste contexto, e como exemplo liminar, apurou-se que se urn director 

tomava uma decisao favoravel a empresa, debaixo da pressao de urgencia 

ou de grandes somas envolvidas, mas violando regras e a cultura, actuava 

normalmente, pois era para "isso" que era pago. Porem, se o assunto corria 

mal, o poder cinzento e sem rosto da empresa, vern ao de cima, e uma 

carreira podia estar em causa, nao pelo erro propriamente cometido, mas 

pelo nao cumprimento, imperdoavel, das regras do jogo estabelecidas pela 

cultura da empresa. Face a esta situac;ao de responsabilidade, muitos 

directores inibem-se em ultrapassar as normas formais estabelecidas, uma 

vez que isso significa penetrar em territ6rios proibidos. Neste dominio, nada 

era susceptive! de negociac;ao e em nada se podia transigir. 

Na empresa, atendendo a componente politica, ao chegar-se ao top

management, o peso da carreira percorrida obriga a lutar - e portanto a 

expor-se - pelas ideias que se julgam ser adequadas quer para o 

desenvolvimento da empresa quer para 0 exito pessoal. 0 que e 

importante assinalar- resultado da observac;ao pessoal e das entrevistas - a 
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nivel de uma carreira solidificada, e que cada ponto de vista pessoal, ao nivel 

~ top, devia ser apresentado convincentemente nas reunioes, com as vestes de 

racionalizac;ao e o suporte de urn valor acrescentado para a empresa, mas 

0 assinalando-se em paralelo e habilmente, de que o ponto de vista dos 

adversaries da ideia, estava eivado de urn comportamento suspeito. 
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A acumulac;ao de todos esses saberes, competencias e experiencia de 

decidir, que revelam como saber-estar na empresa, constituia urn capital 

tecnico de valor inestimavel e de importancia indiscutivel nao s6 pela sua 

natureza intrinseca, mas principalmente por ser a chave do acesso e da 

manutenc;ao de posic;oes de autoridade, prestigio e influencia social, tanto na 

rela<;ao com os outros profissionais de gestao como na relac;ao com os varios 

grupos distintos de accionistas. Eo ciclo fecha-se, na medida que o gestor 

que teve exito numa decisao, continuara por isso a manter e a capitalizar o 

seu poder, na medida que continua na posic;ao de decisor do proximo 

problema estrategico. 

Em rela<;ao a possibilidade de se fazer uma carreira na empresa, e 

apesar da variada literatura que enaltece a importancia de estas possuirem 

certos recursos humanos, pode-se afirmar, segundo as notas retiradas de 

quase todas as entrevistas, que esta perspectiva embora se tenha observado 

no passado, nao e credivel nos ultimos anos. 

Depois de 1989, e fundamentalmente nos ultimos dais anos -

consequemcia da actuac;ao da tutela politica e das varias entidades privadas 

- a visao da vida organizacional alterou-se, substancialmente, e o 

pensamento numa carreira, aceitac;ao de trabalho pesado, esforc;o para 

atingir bans premios, desejo de considerac;ao pessoal e sobretudo lealdade 

para com a empresa parece que nunca mais foram, nem deverao voltar a ser, 

a mesma coisa. 

Como conclusao a nivel da socializac;ao dos directores pode afirmar-se 

que ate 1998 a nomeac;ao de urn director, e sobretudo de urn director-geral

os responsaveis directos pela tomada de decisao na empresa obedecia a 

varios parametres formais, como sejam objectives profissionais, a retac;ao 

com o pessoal e colegas, preocupac;ao com o sistema de remunerac;oes -

dos empregados e do capital - e ainda o estilo e valores pessoais perante o 

neg6cio da empresa, mas informalmente, era necessaria mais qualquer 
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coisa. No numero reduzido de directores da empresa - menos de 3% do 

total de efectivos - encontravam-se homens com varios comportamentos, 

desde os directores defensives ate aos de mentalidade leonina ou 

progressiva, mas todos apresentavam urn mesmo denominador comum, que 

era proveniente do tipo de socializa9ao na empresa. Esse tipo, correspondia 

tanto ao entendimento de urn conjunto de normas e contra-normas 

especificas do mundo dos petr61eos como em saber estar na empresa, mas, 

e sobretudo, em saber tambem ser urn homem do mundo e estar no mundo 

do neg6cio do crude. 

1. 7 - A decisio estrategica e os objectivos na Petrogal 

Conforme ja abordado, na fase denominada de analise e no estadio 

objectives do processo de tomada de decisao, ha sempre a considerar a 

necessidade de estabelecer objectives, ou em alternativa, urn nivel de 

aspira9ao minima que sirva de padrao ao decisor. 
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Fonte: Petrogal (1996), Plano estrategico 2000. 

Figura 7.8 Objectives- rentabilidade da Petrogal. 
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Em todos os pianos da empresa os objectives globais sempre 

apareceram claramente explicitados. No periodo de 1995-2000 os 
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objectivos apareciam representados de uma forma tecnicamente bastante 

elucidativa, conforme se demonstra na Figura 7.7. 

A estrategia, ou estrategias, desenvolvidas nesses pianos constituem 

uma demonstra9Bo pratica da maioria dos conteudos te6ricos conhecidos, 

nomeadamente, os conceitos de estrategia classica de Harvard e as 

estrategias emergentes de Mintzberg (1985a). 

Na realidade da Petrogal, podemos afirmar que a maioria das 

estrategias observadas constitui uma certa simbiose das duas correntes 

antes expostas, pese embora pensarmos ser maior a que defende o conceito 

de uma estrategia emergente, pois neste caso a intui9ao e decisao 

progressiva foi o que mais se verificou. 

No capitulo seguinte analisamos em pormenor cada uma das catorze 

decisoes estrategicas seleccionadas para este estudo, nomeadamente para a 

determina98o do tipo de processo de tomada de decisao, pelo que agora nos 

retemos num importante ponto da decisao estrategica global. A analise de 

campo, as entrevistas com os directores-gerais e as noticias publicadas por 

varios quadrantes da vida nacional, permite-nos resumir a situa9Bo da 

seguinte forma. A actividade de refina98o proporciona em toda a Europa 

baixos retornos de capital ao contrario da actividade comercial, pelo que a 

maioria das empresas concentram cada vez mais a actividade industrial e 

expandem a actividade comercial, tendo nesta assumido bastante 

importancia a distribui9ao generalizada do gas natural, nomeadamente no 

nosso pais. Por outro lado, o programa comunitario "auto-oil" obriga a 

avultados investimentos exactamente na area da refina98o que e a menos 

rentavel. A Petrogal procurava, assim, a nivel da estrategia global, desde 

1990, urn parceiro estrategico, quer para consolidar o neg6cio industrial, quer 

para ganhar maior dimensao internacional face ao movimento de fusees, 

quer ainda para melhorar a sua situa9ao financeira atraves da entrada de 

capitais frescos. A solu9ao encontrada pela entidade tutelar e estudada e 

aconselhada pela firma de consultores A. D'Little, foi promover a fusao entre 

a Petrogal e a GOP, a tim de dotar a nova empresa com urn profunda 

aliciante que era o neg6cio do gas natural a instalar no nosso pals. A 

presenya do neg6cio do gas natural e da produ9ao oriunda dos poyos de 

crude em Angola - embora com o compromisso de viabilizar, e nao eliminar, 
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a refina~o que tern urn sentido estrab~gico para o Pais- passava a constituir 

uma forte aliciante para as multinacionais. Na realidade, o campo de 

actividade da empresa assim delineado - desde a produ9ao das jazidas ate a 
comercializa9ao a retalho - e uma cadeia integrada que cobre toda a oferta 

de combustiveis rodovifuios e industriais no mercado. Neste ambito, as 

necessidades financeiras que derivam das exigencias da Uniao Europeia, 

para a area da refina9ao, passam a ter urn significado aceitavel para os 

investidores multinacionais e menos politicos. 

" ... nao concordo com o modelo seguido pelo ministro Pina Moura .... 

nao havera concom!Jncia (. .. ) pois na pratica, a Petrogal, passa a 

dominar tambem o gas natural. ( ... ) Acho que foi uma excelente jogada 

da Petrogal" (Amaral, ex-ministro da Industria e Energia, 1998). 

0 inicio formal do processo de estrategia com a GOP - gas natural, a 

estudar no proximo capitulo, foi o pedido de urn estudo a empresa de 

consultoria internacional Arthur D'Little que sugeriu, de entre varias 

hip6teses, a entrada no gas natural como uma estrategia tipo top-down. 

Esta hip6tese, alias, em termos de elabora~o formal, viria a sofrer varias 

pressoes e desenvolvimentos nomeadamente na Assembleia da Republica e 

nos grandes media: 

" ... o govemo tern entre maos um cenario para a fusao da Petrogal 

com o Gas Natural, segundo um estudo elaborado pela A. D'Little" 

(Semam3rio, 3/1 0/1998). 

Com efeito, a firma citada de consultores internacionais tomou em 

considera~o, na fundamenta~o do seu estudo, o tipo de campo de 

actividade da importante multinacional italiana ENI, que inclui na mesma 

actividade o gas natural e os derivados do petr61eo. Curiosamente, ou por 

mera coincidencia, ap6s concurso publico condicionado, vira a ser 

exactamente a ENI o parceiro estrategico seleccionado pelo Estado. No 

entanto, passado algum tempo e ja depois da fusao Petrogal e GOP e da 

entrada da ENI, e portanto com os mesmos actores-decisores verifica-se que 
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o top management detido pelos homens da ex-GOP passou a considerar que 

seria mais interessante investir em novas jazidas de gas natural e nao nas ja 

existentes de crude e, por sua vez, a ENI considera que possuindo na Europa 

excesso de refinagao, nao faz sentido, continuarem com a refinagao nacional. 

A evidencia de todos estes factos permite observar a presenga e 

relayao de varios tipos de poderes com o processo de tomada de decisao 

estrategica nas grandes empresas, mas o estudo desta decisao estrategica 

merece-nos duas reflexoes que nos parecem, assaz, importantes: 

• Observa-se que quer alguns membros dos governos quer os accionistas 

privados, por imagem politica ou vocagao, se revelaram decisores sem 

complexos ideol6gicos ou memories. Esta problematica - alias 

confirmada em varias entrevistas - vern revelar uma vez mais a ideia de 

que, nao tern de haver necessariamente uma hostilidade entre capitais 

publicos e privados, sendo perfeitamente posslvel a coexistencia entre os 

mesmos capitais. 

• Parece tambem observar-se, uma evolugao, devida possivelmente a urn 

efeito nao intencional da acgao humana dos homens da tutela que 

assumiram intencionalmente uma estrategia de salvaguardar a refinayao 

nacional, e nesse sentido, criaram determinadas condigoes - fusao e gas 

natural - proplcias para garantir esse desidrato. Mas parece que nao 

tomaram em considerayao, face as ultimas notlcias sabre partners e 

presidencias, que passado algum tempo e consolidadas posigoes, se 

viessem a revelar afeitos contraries as suas intengoes. 

1.8 - Os poderes e a mudan~a na Petrogal 

Sociologicamente, o poder como negociayao, estabelece-se entre 

grupos coligados, na oportunidade dos seus jogos os quais para alcanyarem 

os seus interesses tern de alterar o seu comportamento, o que implica a 

observagao, de como o poder esta distribuldo e e utilizado nas organizagoes. 

Os entendimentos e as tensoes precarias sao facilmente 

ultrapassadas, mas nao esquecidas, nem pela empresa nem pelas 

coligagoes externas face aos inevitaveis conflitos de interesses. Apenas 

prevalece a necessidade de haver uma relagao fria e Iucida, uma vez que na 
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empresa, nada ha que transparec;a como surpreendente e tudo e substituido, 

pela 6bvia inevitabilidade do economicismo. 

Conforme e consabido, e apesar do Estado ser urn dos partners, a 
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·L·. I actividade politica na empresa e entendida, neste estudo, apenas no ambito 

organizacional. Por outro lado, o respeito da empresa em estudo, pelo poder 

da tutela sempre foi enorme e incontestavel. No entanto, como empresa de lJ 
capitais publicos, a Petrogal tern regras a cumprir perante o ministerio da 

tutela e muito, especialmente, o seu conselho de administrac;ao, pelo que a [} 

empresa, em extrema, ate pode ser sujeita a inqueritos ou criticada por parte 

do poder legislative da Assembleia da Republica. Em Dezembro de 2000, n 
decorreu urn inquerito parlamentar sabre a eventual actuac;ao menos etica do 

presidente durante o concurso para a entrada do parceiro estrategico ENI. 

"... deputados socia/istas contra neg6cio da Galp e contra o 

presidente eo ministro" (Diario de Noticias, 16/11/2000). 

Em termos de politica da empresa - exclusivamente - nao pode, 

porem, deixar-se de referir o alcance politico, no sentido puramente 

organizacional, do poder da resposta do presidente, e que se cita 

liminarmente: 

" ... 0 principal problema, e que 0 inquerito par/amen tar distrai as 

atengoes da administragao quando ha muito trabalho para fazer" 

(Exame, Dezembro 2000: 34). 

Na verdade, o principal problema motivado pelo inquerito parlamentar 

ao neg6cio dos italianos e sabre a posi«;ao que assumiu perante o mesmo -

se a empresa e o capital fossem sua propriedade pouco ou nada havia a 

dizer- e 0 confronto da sua posic;ao de gestor maximo da empresa, perante 

a interfen3ncia dos deputados. 

" ... os deputados perturbam a gestao da Galp" (Exame, Dezembro 

2000). 

Raras vezes, a questao colocada por Allen (1979) sabre quem 

efectivamente decide, podia ter uma exemplificac;ao tao clara e valiosa: a 

questao que confronta a enorme autoridade formal de urn presidente de uma 

u 
[l 

u 
[] 

D 

D 

n 
n 
0 
n 
n 
n 
n 
~'"1 i· 
'' 



u 
u 
a 
D 

n 
a 
a 
0 
0 
n 
n 
n 
n 
n 
u 
n 
n 
D 
n 
n 
n 

325 

das maiores empresas do pais versus o seu relative poder, ou seja, sabre 

quem, efectivamente, acaba por decidir na empresa. 

A nivel de realcionamento entre o ante-penultimo presidente e os 

diferentes grupos de accionistas o poder-negociagao tambem e uma 

realidade latente, mas por vezes extravasa plenamente para o exterior. 

Parte dos accionistas privados, e a tutela, em vesperas de demitir o 

citado presidente, em 2000 - conforme depois se verificou - desejava que 

fossem criadas no fim do exercicio maiores provisoes financeiras e portanto 

menores resultados, na medida que possivelmente ja antecipavam que no 

proximo ano, com a mudanya que desejavam de presidente, a empresa 

regressasse - como aconteceu - aos avultados prejuizos. Por sua vez o 

presidente, conscientemente ou nao- nao me respondeu a pergunta mais 

tarde efectuada nesse sentido, ja depois de sair da empresa - argumentava, 

atraves do poder efectivo que derivava do Iugar e dos conhecimentos que 

possula, que o Iuera era real e maior, e consequentemente, maior tambem 

seria a remuneragao do capital a entregar aos accionistas. Um verdadeiro 

''power-game" conforme se apurou. 

"... diferem;a entre os resultados submetidos a aprovagao do 

Conselho em 2710312000 e os aprovados pelo Conselho em 

0710412000: Caros colegas, 

Nos ultimos dias, tem aparecido na comunicagao social varias 

refer{mcias ao processo de aprovagao das contas da Petrogal relativas 

ao exercicio de 1999 ... entendemos ser oportuno clarificar o seguinte: 

... a primeira versao do balango e conta de resultados suscitou alguns 

comentarios, tendo a Comissao Executiva sido mandatada pelo 

Conselho de Administragao da Petrogal para proceder a uma revisao 

destes documentos. 

Resultado antes de impastos em 2710312000: 41.076 mil contos 

Resultado antes de impastos em 0710412000: 29. 314mil contos ... " 

(Comunicayao de 12/04/2000 do Presidente da empresa). 

A reduyao dos resultados, no espago de apenas sete dias, foi de 46% 

em relagao a valores na ordem das dezenas de milhoes de cantos, o que 

ilustra perfeitamente, nao sob o ponto de vista financeiro e de auditayao, mas 
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u 
sim, sob o ponto de vista do processo de decisao e de comportamento 

organizacional dos varios actores - tutela e accionistas privados actuando [ J 

como principais e o presidente como agente, segundo a teoria da agemcia. 

A urn nivel mais descendente tambem apuramos na nossa pesquisa, a r,, 1 
rela98o de poder-negociac;ao que o mesmo presidente mantinha com os seus 

directores. 0 presidente, no caso que presenciei - reuniao de 4 de Abril de ] 

1997 - pretendia maiores resultados atraves de mudanyas mais radicais nas 

economias gama e de custo perante alguma relutancia dos directores que lJ 
tinham acabado exactamente de apresentar as suas melhores propostas 

nesse mesmo sentido. 0 presidente terminou o convite para a revisao das 

propostas apresentadas com as seguintes palavras: 

II... nao tenho qualquer duvida que as forqas de mudanqa sao mais 

fortes que as forqas do stato-quo. 

. . . aceitemo-la, como uma forma natural de evoluqao. Se assim o 

fizermos, sairemos do processo mais comprometidos e satisfeitos; ... se 

nao tivermos coragem de o fazer, tenhamos, pelo menos, a atitude 

nobre de deixarmos que os outros a faqam ... II 

E acrescentou: 
11 
••• ou mudamos ou a/guem (accionistas) ainda nos muda a todos ... " 

Numa particularizac;ao ainda mais localizada, direcc;ao a direcyao da 

empresa, podemos tambem observar a existemcia nitida do poder-negocia98o 

entre dirigentes e ja no fim do percurso de aproximac;ao progressiva ao 

objecto de analise, confirmamos plenamente a perspectiva de legitima98o, a 
posteriori, das consequencias desse poder-negociac;ao. 

Neste sentido inter-direcc;oes, apuramos que nas relac;oes formais e 

informais entre directores-gerais observa-se a presenc;a permanente de 

poder, embora com reacc;oes pessoais diferentes das que se podiam esperar 

face a natureza das reunioes. Em varias reunioes formais, as vezes ate com 

a presenc;a de administradores-vogais, observa-se urn espirito de grupo 

referencial sem vestigios de poder, numa especie de pacta de nao agressao 

e que provoca uma deteriora98o da capacidade de raciocinio e de decisao. 

Nas reunioes regulares que ocorreram durante anos no ambito da "comissao 

de credito a clientes", do "grupo especial de emergencia" e na "comissao de 
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higiene e seguran<;a", pude detectar sintomas pr6ximos do fen6meno de 

group-think, apesar da grande maioria dos presentes possuir significativas 

fontes de poder mas nao as desejar utilizar nesse tipo de reunioes formais. 

Por outre lade, em encontros puramente informais - em locais 

exteriores e onde prevalecia o prazer da discussao de ideias - podia-se 

detectar, ate no humor da conversa, a presenya do poder-negocia<;ao em 

entendimentos subtis. Observa-se esta situa<;ao, por exemplo, no celebre 

"almo<;o do bacalhau", as sextas-feiras, ha mais de dez anos, entre 

determinados directores com idades e curricula totalmente diferentes bern 

como nos jogos de golf aos sabados de manha. 

Em rela<;ao ao penultimo presidente, e sobre o poder-negociayao na 

empresa, avan<;o com o esclarecimento sobre a forma como este e a Tutela 

colmataram as suas profundas divergencias na hera da saida. 0 Estado, 

como accionista da Petrogal e partner dos privados, aprovou uma 

indemniza<;ao - nao o pude confirmar pessoalmente - da ordem dos 200.000 

cantos para encerrar o ruido das citadas divergencias e colocar na empresa 

urn novo presidente da confianya da tutela: 

" ... sil€mcio a peso de petr6/eo - indemnizayao record na Petrogal: a 

sa ida deve ser encarada como normal no ambito da reestruturayao ... 

e foi estabelecida por comum acordo... aprecio e valorizo o trabalho 

excelente ... "(Moura, 2000). 

Finalmente, termino com a ilustra<;ao das noticias sobre a distribui<;ao dos 

poderes, que envolveu a sucessao do presidente anteriormente citado e a 

nova sucessao, passado dois anos, jade outro presidente, conforme alias ja 

abordamos neste capitulo. 

Na figura seguinte sintetizamos uma serie de noticias sobre este 

acontecimento, que envolveu dois Ministerios. 



Fonte: Notipress, 2000. 

0 PODER nas O<"ganiza<;6es 

0 NOVO PODER 
na · 

a 
. on1o Mexia: ganha «guerra» 

pela gestao da Galp Energia 
110 presiclente da GDP eo novo home~-forte. Rui Vilar entra, mas sem fun~iies executivas. 

Figura 7.9 A distribuic;ao dos poderes na PetrogaL 
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A ac9ao dos varios tipos de lobbies e bastante vasta e estende-se, por 

n vezes, por areas sobre as quais a maioria dos cidadaos nao faz a menor 

ideia. A Petrogal, no processo de tomada de decisao, e fortemente 

a influenciada por varios lobbies embora se deva tambem referir que exerce 
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sobre terceiros algumas ac9oes de "lobiagem". 

Nesta caso, a empresa esta filiada na APETR095 e e atraves desta 

associa9ao que exerce junto da opiniao publica uma ac9ao concreta de 

influencia98o ou de defesa propria. Neste sentido apuramos, como mero 

exemplo, que sobre o estudo que a Proteste apresentou denunciando as 

irregularidades encontradas nas aferi9oes das bombas de gasolina a 

interven9ao organizada do lobby das companhias petroliferas, foi evidente: 

"... a Proteste efectuou um estudo a gasolineiras em todo o pais onde 

sao citadas todas as companhias tendo concluido que a maioria dos 

postos apresentava uma ma regular:;ao dos contadores, tendo uma 

margem de erro favoravel as petrolfferas ...... a APETRO vai fazer 

publicar amanha um comunicado em cinco jomais diarios contestando 

as acusar:;oes do esttJdo da Proteste" (Diario de Notrcias, 08/01/1999). 

A semelhan98 do que estao a fazer as congeneres petroliferas 

espanholas, a Petrogal tambem actua - faz "lobiagem" -junto de Bruxelas e 

Estrasburgo, realizando encontros com os eurodeputados portugueses para 

os sensibilizar sobre os riscos do pacote ambiental petrolifero em discussao 

na Uniao Europeia. A realidade evidente e que nao e indiferente gastar 50 

ou 250 milhoes de contos num investimento, pelo que todas as ac9oes e 

mobiliza9oes se justificam. De acordo com as rela9oes publicas da 

empresa, quando da pergunta que efectuei, foi-me declarado: 

" ... Petrogal faz "lobby'' junto da Uniao Europeia". 

95 APETRO - Associa«;ao Portuguesa de Empresas Petroliferas. 
ANTRAM - Associa«;ao Nacional dos Transportadores Rodoviarios. 
ANAREC - Associa«;ao Nacional dos Revendedores de Combustiveis. 
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No entanto, neste caso, pela sua enorme importancia para a 

seguran9a do pais, para a politica energetica que afecta o nivel de vida de ~ ) 
todos os cidadaos e para o futuro da propria Petrogal - sobreviver ou morrer 

- conforme desenvolvido no capitulo 9, e indispensavel clarificar a situayao 

em Bruxelas e de todo urn jogo poderosissimo de varios lobbies 

internacionais. 

A melhoria da qualidade do ar em termos de exigemcias comunitarias 

deve passar por uma dupla convergencia: unidades industriais e motores 

rodoviarios mais limpos. Aqui, os lobbies da industria automovel vern dizer 

que a melhoria do C02 gerado pelos escapes s6 e possivel a custa do 802 

que esta contido nos combustiveis. Por outras palavras, a pressao exercida 

pelo lobby automobilistico consiste em transferir para as refinarias o seu 

problema, as quais passam a ser responsaveis por terem de investir 

avultados montantes para controlar o 502 em prole da causa ecologica, 

quando os custos deveriam ser repartidos por todos. Estes avultados 

investimentos a efectuar nas refinarias irao beneficiar uma serie de outras 

entidades que vao desde consultores internacionais de servi9os ate variados 

construtores interessados nas reconversoes das unidades refinadoras. 

Mas a verdadeira realidade e racionalidade e diferente do exposto. 

Como os engenheiros tambem sao homens na perspectiva da sociologia das 

organiza9oes, eles sabem e advertem que essas novas unidades a construir 

nas Refinarias para eliminar o 502, implicam mais vapor, mais energia 

electrica e combustao de fuel, ou seja, emissoes suplementares importantes 

de gas carbonico (co2) para a atmosfera. Em termos liquidos, para se evitar 

a produyao de contaminayao atmosferica de co2 via combustive! de veiculos 

passam a emitir-se directamente maiores quantidades de C02, via refinarias, 

o que corresponde exactamente a potenciar o que se desejava evitar atraves 

da contamina9ao provocada pelos escapes dos veiculos. A incongruencia 

entre conhecimentos teoricos indesmentiveis e as praticas realizadas a 

coberto de uma pretensa ecologia, revela-se, portanto, ate ao nivel elevado 

das decisoes comunitarias, o que reflecte toda a importante actividade 

exercida por parte dos multiplos lobbies com escritorios em Bruxelas. 

Por outro lado, existe a segunda preocupayao da Uniao Europeia que 

e a polui9ao industrial directa das refinarias e novamente a interven9ao de 
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outro grupo de lobbies. A reconversao das refinarias do sui da Europa e 

uma necessidade a efectuar na sequencia da reconversao efectuada anos 

atras pelas refinarias do norte atraves de poderosos subsidies dos 

respectivos governos. Porem, o lobby refinador n6rdico conseguiu que a 

Uniao Europeia aprovasse uma gravissima legislayao, que proibe os 

governos nacionais de subsidiarem a reconversao das suas refinarias. Tera 

sido, alias, por esta razao, alem de muitas outras igualmente tecnicas, que se 

assumiu o compromisso de se terem de rectificar uma serie de exigencias 

aprovadas sabre as refinarias do sui da Europa, como consta da 

ultrapassada "Emenda Mamere". Os paises n6rdicos que previamente foram 

subsidiados para a actualiza9ao tecnica das suas refinarias, vieram depois 

exigir legisla9ao no sentido de proibir essa mesma subsidiayao as refinarias 

do sui da Europa - leia-se, encerramento total das mesmas e dominic de 

todo o mercado europeu pelos n6rdicos. E outro exemplo que espelha, 

liminarmente, a ac9ao dos pr6prios lobbies refinadores estabelecidos junto da 

Uniao Europeia. 

E evidente que a legislayao proposta foi suavizada - emenda Mamere 

- ma,s as exigencias tecnicas da Uniao Europeia e a limita9ao de subsidies 

continuam a ser muito gravosos, e constituem o ponto critico do programa 

"auto-oil", a estudar como mesmo nome. 

A abordagem desta problematica corresponde a uma das catorze 

decisoes consideradas e analisadas neste estudo, no capitulo 9, nela se 

descrevendo, em termos tecnicos e politicos, a questao que se colocou entre 

a Comunidade, o Pais e a Petrogal e as duvidas que surgiram sabre o 

destino da refinayao nacional, por parte do accionista Estado e os privados. 

Descendo agora para o nivel nacional, e sem surpresa, a Petrogal 

sofre directamente, tal como as suas concorrentes, o efeito da "lobiagem" 

exercida por terceiros nomeadamente de duas importantissimas associa9oes 

nacionais denominadas ANTRAM e ANAREC, junto dos sucessivos governos. 

" ... a direcgao da ANTRAN defendeu ontem a descida do prego do 

gas61eo (Comercio do Porto, 11/12/1998) ... 

. . . a chegada dos hiper-mercados ao neg6cio das gasolinas, como 

aconteceu em Franga ... terao de ser as companhias petroliferas a 

aguentar com o embate provocado pelos descontos dos hiper-
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mercados... com margens brutas que pouco ultrapassam os seis 

escudos por litro, os revendedores tradicionais nada podem fazer s6 

por si para com bater descontos ... " (Publico, 15/1 0/1997). 

Finalmente, terminamos esta analise sabre a ac9ao dos lobbies, com 

uma observa9ao sabre a vasta extensao da ac~o dos mesmos, como e o 

caso da posi9ao critica que a Camara de Matosinhos, durante anos e 

permanentemente desenvolveu, sabre a polui9ao efectuada pela Refinaria do 

Porto. Num local deserto da nossa costa, ha quarenta anos, denominado o 

"fim do mundo" foi construida, a Refinaria do Porto. A edilidade e o 

poderoso lobby da constru~o civil construiram nos ultimos anos na 

proximidade da refinaria uma selva de betao armada e depois passaram a 

afirmar que a refinaria - urn activo prioritario para o pais e no valor de 

dezenas de milhoes de cantos - constituia urn verdadeiro inc6modo. A 

edilidade, com grande subtibilidade, exerce assim uma fortissima influencia, 

atraves de varios lobbies, de forma a obter compensa9oes. Nesse sentido, 

nao foi de estranhar a noticia de que a Camara de Matosinhos e a Petrogal 

conseguiram por termo a situa~o conflituosa desde ha varios anos e 

traduzida num dispendio ou programa de algumas centenas de milhares de 

cantos a gastar pela Petrogal. 

"... no ambito dos apoios a conceder referidos no paragrafo anterior, 

a Petrogal compromete-se a consultar o presidente da Camara 

Municipal de Matosinhos, no sentido de assegurar a adequada 

utilizagao das verbas para o desenvolvimento socio-cultural das 

populagoes do municipio ... " 

" Petrogal e Camara de Matosinhos estabelecem pacto 

ambientai ... (O Primeiro de Janeiro, 15/11/97). 

A tomada de decisao estrategica da empresa, desde Bruxelas ate 

Le98 da Palmeira, esta assim constantemente atravessada pela ac~o 

directa e indirecta dos mais variados tipos de lobbies e a sombra dos mais 

sofisticados argumentos, nomeadamente, a polui~o. 
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1.10- A decisao e as Normas de Regulamenta~ao intema 

A tomada de decisao estrategica pauta-se pela criatividade e incerteza 

e, portanto, nao se desenvolve ao abrigo de manuais e regulamentos 

internos. 

No entanto, qualquer organizayao, seja qual for a sua dimensao, tern 

de ser regulamentada atraves de urn conjunto de normas que garantam o 

seu funcionamento. A existencia das pollticas empresariais - como 

orienta9oes para a actuayao dos decisores nos varios neg6cios - e das 

normas administrativas gerais embora a nivel operacional, nao pode deixar 

de ser tomada em considera9ao. 

Neste caso, nao se trata de ter acesso a grande e privilegiada 

informa9ao, tanto sobre o meio envolvente como aos manuais 

essencialmente tecnicos, que permitem o dominio das varias tecnologias 

sofisticadas em funcionamento na empresa, mas, e simplesmente, as 

normas que regem a vida diaria dos homens e das mulheres na 

organizayao. 

0 conhecimento eo dominio aplicativo de todas as normas e regras 

internas - naturalmente escritas - permite exactamente percebermos a 

cultura da empresa e o espirito da liberdade possivel dentro do denominado 

colete de for9as formado pela estrutura burocratica. Por outro lado, a 

demonstra9ao desse conhecimento por parte dos dirigentes melhora as 

rela9oes pessoais e favorece a respectiva imagem na organiza9ao. 

0 conjunto de normas e regulamentos da Petrogal e muito vasto e 

denso pelo que a nivel de formayao e socializayao de dirigentes ha, em 

primeiro Iugar, que tomar conhecimento da sua existencia e arrumayao na 

16gica juridica e depois proceder a sua interpretayao pessoal no 

enquadramento social da empresa. A nivel das normas fundamentais 

destacam-se os "Estatuto do pessoal", o "Estatuto dos Quadros dirigentes" e 

o "C6digo de Etica" bern como os varios "Regimes de presta9ao de trabalho" 

regular, por turnos, por piquetes e de preven9ao. 0 seu conhecimento e urn 

passo importante para se saber-estar na empresa e desempenhar 

cabalmente o papel de autoridade de que todo o dirigente esta incubido na 

organiza9ao. Depois, significa tanto compreender ate onde vai a 
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descentralizac;ao administrativa deterrninada superiormente como saber 

posicionar-se nas reunioes e saber movimentar-se ao Iongo da 

descentralizac;ao geografica da empresa. 

Ainda no dominic das normas fundamentais procuramos tambem 

referenciar as normas sabre a "Avaliac;ao do desempenho do pessoal", o 

"Regulamento disciplinar" e o "Regulamento do Controlo automatico de 

presenyas", cujo conhecimento e indispensavel a fim do dirigente nao 

tibutear perante a argumentayao do respective pessoal. 

Por fim e indispensavel dominar o sistema "Retributive da empresa", 

porventura o mais conhecido do pessoal, e que por esse motivo constitui 

uma fonte de preocupayao para a maioria dos directores na medida que 

influi na produtividade do seu pessoal. No ambito da motivayao desse 

mesmo pessoal e indispensavel ainda conhecer o "Regime de regalias 

sociais" o qual contem mais de dez subsidies diferentes, que vao desde o 

subsidio do casamento ate subsidies a inovayao e a assiduidade. 

No ambito das "Regalias sociais" e indispensavel ter presente, pela 

repercussao que tern junto do pessoal, os "Acordos complementares sabre a 

doenc;a e a acc;ao assistencial" e, ainda, todos os regulamentos sabre 

variados seguros de que deterrninado tipo de pessoal e, em deterrninadas 

condic;oes, e beneficiario. 

Para os actores-dirigentes o "Regulamento do plano de autom6vel 

proprio" tern urn significado especial e para o pessoal de frota transportista o 

"Regulamento de atribuiyao de artigos de vestuario" tambem tern, ou tinha, 

urn significado especial. 

Para todo o pessoal que trabalha na Sede e indispensavel, ao nrvel 

de saber-estar na organizac;ao, conhecer as "Normas e Procedimentos do 

ediffcio Galp-sede" e para o pessoal com deslocac;oes frequentes e crucial 

nao infringir as "Norm as de deslocayao em servic;o". 

Finalmente, ha a conhecer pelo reflexo que tern na imagem de urn 

dirigente, o conhecimento e sobretudo o cumprimento do "Regulamento de 

Portarias" de forma a entrar/sair sempre "bern" nas diversas instalac;oes. 

Em dialogo com o director dos assuntos juridicos e laborais, 

conseguimos recolher que todas estas normas sao emitidas e pastas em 

circulac;ao sistematica na maioria das instalac;oes da empresa, e traduzem-
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se materialmente em "Ordens de servi9o", "Resolu96es da Comissao 

executiva", "Despachos do Conselho de Geren cia", "Excertos de aetas", 

"Regulamentos internos", "lnforma(_foes do Conselho de Gerencia" e 

"Regimes especiais". Todo este clausulado e passive! de ser apresentado

conforme, alias, se desenvolve no Anexo IV - segundo o seguinte criterio de 

compilayao: 

• Prestayao de trabalho, suspensao de trabalho e condi96es particulares 

de trabalho. 

• Sistema retributivo da empresa. 

• Subsidios como retribui96es. 

• Regalias sociais. 

• Movimenta9ao, estatuto do pessoal e regime disciplinar. 

• Higiene e seguranya no trabalho. 

• Regulamentayao diversa. 

Finalmente, ha a fazer uma referencia ao caracter de vigencia de todo 

este enorme conjunto de normas na medida que algumas estao em 

constante mutayao e apenas o pessoal sobre os quais incidem se mostra 

interessado, enquanto outras sao susceptiveis de revisao e de acordos 

anuais. Nesta data, tambem se apurou terem existido varias normas que 

foram absorvidas ao Iongo dos anos por todo o pessoal, e nesse sentido 

acabaram por ser institucionalizadas fazendo parte, da entao, cultura da 

Petrogal. A sumula de toda esta regulamenta(_fao compilada e consultada, 

consta do Anexo IV. 
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CAPiTULO 8 - AS DECISOES ESTRATEGICAS SELECCIONADAS E A 

ANALISE DOS RESULTADOS SOBRE A IDENTIFICACAO DE CADA UM DOS 

PROCESSOS DE TOMADA DE DECISAO 

1 - 0 DESENVOLVIMENTO DAS CATORZE DECISOES ESTRATEGICAS 

SELECCIONADAS 

Neste capitulo serao desenvolvidos dais tipos de trabalho embora 

complementares: 

• As catorze decisoes estrategicas serao claramente descritas de forma a 

entender-se a natureza de cada processo de tomada de decisao que lhe 

esta consubstanciado. 

• 0 tipo de processo de tomada de decisao estrategica, de cada uma das 

decisoes estrategicas, sera analisado atraves das variaveis 

"intermitencia" e "extensao global" - ja anteriormente descritas. 

0 objectivo e concluir, perante os resultados apurados, sobre a natureza 

especifica - processo descontinuo - de cada urn dos catorze processos 

em aprec;o, ou seja, procede-se a analise dos resultados referentes a 
hip6tese 2, processo a processo de decisao. Deseja-se garantir que 

todos os processos cumprem a hip6tese de processo descontinuo e nao 

apenas a media final dos catorze processos em apre9o. 

No capitulo seguinte efectuar-se-a a analise de todos os resultados 

globais- e nao sectorialmente como neste capitulo- de acordo com cada 

uma das cinco hip6teses do presente estudo. 

1.1 -Formula de pre~os ex-refinaria dos combustiveis nacionais 

1.1.1- Os factos 

0 sistema de pre9os de produtos combustiveis em Portugal sempre 

foi determinado por processos administrativos, a imagem, alias, de outros 

paises europeus onde as leis da concorrencia perfeita nao sao aplicaveis. 

0 sistema vigente, a seguir ao 25 de Abril de 197 4, tinha como suporte o 
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subsidio denominado diferencial de refinac;:ao a cargo do antigo Fundo de 

Abastecimento do Ministerio das Financ;:as. A economia de combustiveis 

fornecia, atraves da cobranya de uma taxa incluida no pvp (prec;:o de venda 

ao publico), urn volume elevado de receitas ao Fundo - para varios fins 

muito heterogemeos. Este era depois responsavel pela cobertura do deficit 

anual da empresa publica refinadora, atendendo a que esta fornecia os seus 

produtos as empresas distribuidoras a urn prec;:o administrative, determinado 

pelo governo, que pouco ou nada estava relacionado com a evoluc;:ao do 

prec;:o internacional da materia prima nem dos custos internos da empresa. 

A empresa Petrogal, entao publica, nao tinha assim qualquer 

pretensao de apresentar indices de produtividade ou de competitividade, 

uma vez que o seu deficit industrial anual era sempre coberto, sendo a 

idoneidade profissional dos seus directores e administradores o unico factor 

que fazia com que a empresa tivesse a preocupayao de produzir aos mais 

baixos custos possiveis. 

As empresas comerciais, distribuidoras e vendedoras dos produtos 

tinham uma margem comercial- o celebre somat6rio dos factores bi- que 

era fixa e revista anualmente pelo Ministerio da Industria. 

Era urn sistema pacifica em que todos - empresa publica, empresas 

distribuidoras nacionais, multinacionais e o Estado - tinham a sua parte 

estabelecida e assegurada pela citada taxa cobrada no mercado. A luta era 

apenas pelo volume das quantidades vendidas. Porem, mesmo nessa 

area, a heranya das quotas anterior a Abril de 197 4 garantia a Petrogal -

herdeira da Sacor que igualmente tinha sido propriedade do Estado- urn 

volume importante de vendas. 

A mudanc;:a de estatutos da Petrogal para empresa de capitais 

publicos e, depois, para empresa de capitais mistos, em simultaneo com a 

preocupayao de se preparar a empresa para a liberalizayao e 

competitividade do mercado levou a Petrogal a propor aos Ministerios da 

tutela toda a alterac;:ao do citado sistema de prec;:os. A empresa propunha

se a apresentar urn novo sistema de prec;:os ex-refinaria, fundamentado nos 

modelos europeus e, nomeadamente, no novo sistema introduzido em 

Franc;:a. 
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Esta tomada de decisao na empresa - da qual participamos 

activamente desde o inicio- pretendia ter urn largo alcance estrategico: 

• A imagem da empresa publica mecanicista, na mais pura tradi9ao de 

Burns e Stalker (1961), mudava de urn dia para o outro. 

• A empresa preparava-se para urn futuro duro e incerto orientado para a 

futura integrayao na Comunidade Europeia. 

• A imagem dos gestores de top registava uma ampliayao positiva nos 

meios financeiros do Estado - os dois membros da equipa chegaram a 

directores gerais e o presidente da empresa seria duas vezes nomeado 

Ministro. 

• A empresa, ao tomar a iniciativa da revisao do sistema, acaba por 

assegurar a manutenyao possivel dos seus direitos e, sobretudo, 

posicionava-se, para a inevitavel e premente reduyao de custos, embora 

por fases escalonadas temporalmente e sem conflitos sociais. 

Em contrapartida, na area do poder a tensao conflitual revelava-se 

acentuada embora o processo tivesse tido, estrategicamente, a previa 

anuemcia do Primeiro Ministro e se fizesse urn forte sigilo inicial. 

As multinacionais questionaram a sua nao inclusao no processo e 

chegaram a levar a questao a Bruxelas. A Administrayao Publica, 

totalmente ultrapassada pela entrada de uma nova entidade nomeada para 

preparar urn importante diploma legal, reagiu com violencia informal junto 

dos respectivos ministros, apesar de terem sido estes a autorizarem a 

revisao do processo de preyos. 

Em termos de trabalho de grupo, a equipa tecnica nomeada pela 

Petrogal constituiu urn exemplo claro das vantagens de se trabalhar em 

grupo e tambem de algumas das desvantagens tradicionais. Com efeito, a 

administra9ao teve o cuidado de nomear urn grupo pequeno e escolheu os 

seus membros em fun9ao do know-how que possuiam, das caracteristicas 

pessoais e dos objectives de reformular o sistema. Apesar de tudo 

algumas desvantagens do trabalho em grupo vieram ao de cima, dada a 

disparidade entre o conhecimento tecnico do modelo frances e das 

disponibilidades informaticas de simulayao que uns membros dominavam e 
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o elevado conhecimento dos meandros dos mercados e da confian9a 

politica que caracterizavam a outra componente. 0 grupo reportava 

directamente ao C.E.O., o qual, alem de fazer a ponte com os ministerios, 

reunia sempre com o grupo na presenya de dois vogais. 

1.1.2 - Os argumentos da decisao 

A liberalizayao dos pre9os estava fora de causa, uma vez que o 

mercado e de concorrencia imperfeita nao se conhecendo nenhum pais do 

mundo- nem os EUA- que nao cobrasse impastos sobre os combustiveis 

auto. 

Nesse sentido, recorda-se que o Fundo de Abastecimento, cujas 

receitas estavam em causa, cobrava impastos sobre uma serie de produtos 

combustiveis, subsidiava produtos energeticos, nomeadamente o fuel 

industrial e para a E.D.P., mas sobretudo subsidiava muitos outros produtos 

agricolas. A subsidia9ao do fuel nacional era vital embora o novo sistema 

nao pudesse contemplar subsidies. 

0 grupo de trabalho considerava, por urn lado, que era necessaria 

uma mudan9a radical - a reengenharia dos consultores internacionais ainda 

nao havia chegado a empresa - do sistema antigo e, por outre lado, havia 

que assegurar forrnas de a competitividade desejada nao colocar em causa 

o fecho da refina9ao na empresa. A estrategia e a seguranya do pais 

exigiam que, pelo menos, uma das tres refinarias deveria permanecer em 

total laborayao e, simultaneamente, por outro lado, desejava-se que a 

refina9ao fosse forrnalmente rentavel. Assim, todo urn conjunto de 

decisoes complexas sobre os pressupostos do modelo e para o futuro da 

empresa tiveram que ser tomadas no ambito da formula de pre9os. 

Finalmente, quando estes pressupostos foram avan9ados, iniciou-se a 

construyao matematica do modele e calculo dos pre9os ex-refinaria, 

iniciando-se urn Iongo processo de desenvolvimento. 

A primeira versao completa do modelo foi apresentada a Direcyao

Geral de Energia, tendo sofrido urn ataque demolidor. 

0 grupo interne propos, entao, politicamente, o alargamento do grupo 

de trabalho, que passou a incluir permanentemente urn sub-director e dois 

tecnicos da Direc9ao-Geral de Energia, alem do presidente e de urn tecnico 
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do Fundo de Abastecimento. Mais tarde foi incorporado urn tecnico 

superior principal do Ministerio das Finanyas. 

0 trabalho de grupo ganhou, entao, urn novo impulse - a Petrogal 

tinha conseguido, via ministerial, transformar todos os opositores a "formula 

de pre9os" em potenciais colaboradores para a elaborayao da mesma. 

Esta tomada de decisao estrategica merece alguma reflexao ao 

constituir uma prova evidente que as grandes empresas nao se subordinam 

ao seu meio envolvente, sendo o seu poder substantive, tantas vezes 

abordado neste trabalho, uma realidade passive! de ser constatada na 

pratica diaria dessas organiza9oes. 0 grupo, ao ganhar uma nova 

dimensao, imagem e forya de intervenyao, evoluiu para uma coligayao, face 

as multinacionais e aos varies lobbies existentes no sector petrolifero. Aqui 

temos de assinalar que o poder dentro do grupo passou a estar dividido, nao 

havendo urn leader, nem se observando as prescriyoes teoricas sabre a 

existencia de varies membros do grupo, com papeis especificos. 0 grupo, 

pela sua composiyao heterogenea e pela forma como inicialmente a decisao 

foi abordada, manteve rela9oes cordiais, mas sem qualquer influencia s6cio

afectiva, tendo imperado sempre uma forte influencia informativa-racional 

(Ferreira, et al., 1996). 

Os representantes da Petrogal e do Fundo de Abastecimento 

caracterizaram-se pela invocayao constante de uma componente politica 

organizacional que residia em alertar para as consequencias do modelo 

sabre o eventual fecho da refinayao na empresa. Exactamente o oposto 

dos outros representantes da Administrayao Publica que se posicionaram 

sempre no modele racional e em algumas formalidades burocraticas, 

nomeadamente, por parte dos representantes do Ministerio das Finan9as. 

Nao se observou nos resultados finais apresentados - embora no interior de 

algumas reunioes tivesse emergido - o efeito de polarizayao (Jesuino, 

1987). 

A coesao deste grupo final, que para muitos observadores externos 

se revestia da maier dificuldade, acabou por ser bastante elevada, por se 

entender que o resultado do trabalho condicionaria o futuro pessoal dos 

seus membros. Assim, o modele matematico da formula de pre9os ex-
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refinac;ao foi ultimado e publicado em portaria, encontrando-se 

modestamente sintetizado atraves do documento original, no Anexo II. 

0 modelo, embora com duas alterac;oes importantes, mantem-se 

ainda em vigor, desde 1987, a nivel nacional, tendo resistido as mais 

variadas pressoes de todo o tipo de lobbies e interesses presentes na 

economia dos combustiveis. 

1.1.3 - Consequencias da tomada de decisao 

As consequemcias do modelo da formula de prec;os implementado 

foram multiplas e com distintas matrizes e alcances: 

• A Petrogal passou, a partir de entao, a apresentar lucros96 nos exercicios 

seguintes, tornando-se uma empresa mais competitiva deixando para 

tras a conotac;ao negativa de ser "urn poc;o de subsidios". 

• As taxas sobre os combustiveis passaram a urn regime de imposto -

ISP97 
- transparente, passando a ser uma receita especifica no 

orc;amento do pais, publicada no inicio de cada ano ap6s a aprovac;ao 

pela Assembleia da Republica. 

Esta realidade, tern sido a trave mestra da argumentayao nacional, as 

exageradas exigencias de Bruxelas, e constantemente olvidada, pelos 

opinion-makers da imprensa do nosso pais. 

• 0 regime do ISP tern uma base m6vel mensal de absoryao e o seu valor 

flutua em funyao do prec;o do crude, materia prima de refinayao, e da 

cotac;ao do d61ar, desde que o Estado nao interfira no prec;o maximo de 

venda ao publico dos combustiveis. 

Alias, o Estado s6 pode mexer tecnicamente no pvp se as alterac;oes 

obedecerem a determinados requisitos estabelecidos na lei, embora 

possa, mesmo nesse caso, nao efectuar a mudanya e suportar 

politicamente as consequencias fiscais. 

96 Passados alguns anos, a empresa inverte esta tendencia de ter lucros passando a apresentar 
prejuizos. 
Mas essa e outra hist6ria - alias densa e pouco louvavel para alguns gestores - que nada teve a ver 
com esta tomada de decisao e que ultrapassa o ambito deste estudo. 

97 ISP - imposto sobre os petr61eos. 
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[ I 
Focamos este tema - independentemente da sua natureza fiscal -

porque tern uma profunda liga9ao com o comportamento grupal dos [ J 

lobbies do sector petrolifero, com o tipo de manipulayao da informayao 

sobre o tema feito pelos jornalistas econ6micos e com a perspectiva 

politica que paira sobre o pre9o de venda ao publico dos combustiveis98
. 

" ... e legitima a arrna fiscal na gasolina ... " (Coucello, Director-Geral de 

Energia, 1997). 

" ... produtos petroliferas - baixou o imposto para nao aumentar o 

preqo dos combustiveis ... Govemo pretende estabilizar o mercado." 

(Jornal de Noticias, 10/08/97). 

Face ao exposto e perceptive! que a tomada de decisao sobre o pre9o 

de venda na empresa Petrogal, ainda que pretendendo ser racionalmente 

perfeita, nem sempre tern essa possibilidade ou esta ao seu alcance. 

lncidindo, agora, em niveis mais operacionais, iremos abordar as 

variaveis "intermitencia" e a "extensao do processo" em cada uma das fases 

do processo de decisao, apresentando depois os respectivos resultados 

obtidos. Nesses ha a reter, desde ja, que a decisao sobre a formula de 

pre9os representa urn dos tipos de processes descontinuos mais 

caracteristicos de todo o estudo. 

Em primeiro Iugar queremos salientar que o processo, embora 

centralizado na fase inicial e final, como, alias, foram praticamente todos os 

processes a nivel de comissao executiva, apresentou na fase de 

desenvolvimento alguma descentralizayao, tendo a este nivel urn apoio 

analitico informatico99 e matematico bastante elevado. 

0 processo caracteriza-se, tambem, por ter uma componente politica 

elevada resultante dos contactos permanentes com os representantes do 

capital publico. 

98 Abordado no capitulo 7. 
99 A Diree<:8o de Planeamento foi a pnme1ra a introduzir um computador-Pc na empresa e, 
consequentemente, apurou-se que a Petrogal foi uma das dez primeiras empresas a possuir esse tipo 
de equipamento no nosso pais. Este facto foi determinante para o exito operacional do calculo. 
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1.1.4 -ldentifica~ao de urn processo- a intermitencia 100 

Na fase inicial do processo, as dimensoes "obtenc;ao de informayao" 

e "irregularidade" sobrepoem-se visivelmente a "interacc;ao" entre os 

Servic;os, o que nos parece absolutamente credivel atendendo a que a 

caracteristica de inovac;ao e a alterac;ao de todo urn sistema, nao puderam 

ser divulgados no interior da empresa. 

Na obtenc;ao da informac;ao, os factos mais relevantes sao a 

dificuldade de recolher informayao e a importancia da informayao interna o 

que origina urn valor medio elevado para a obtenc;ao de informac;ao (3,8 em 

5,0). 

A irregularidade do processo atinge urn valor medio muito elevado 

(4,4 em 5,0) demonstrando a perturbayao que percorre todo o processo a 

nivel de interrupc;oes em numero elevado e prolongadas no tempo, 

necessidade de revisao dos estudos e fortes resistencias a sua cedencia. 

Na fase de desenvolvimento, o processo tern urn ritmo menor, 

atendendo a que a grande pressao politica e a "novidade inicial" desceram 

bastante nesta fase. A dificuldade tecnica em obter informac;ao e a 

resistencia em a ceder continuam presentes; a nivel de interacc;ao entre os 

Servic;os e de salientar a importancia dos contactos ministeriais; ao nivel da 

irregularidade do processo apenas se assinala o valor elevado da 

necessidade de revisao dos estudos. Parece poder constatar-se a celebre 

caracteristica apontada por Mintzberg (1976), de que o processo nao tern 

urn desenvolvimento linear sequencia!, mas sim circular. 

Na fase final observam-se as mesmas caracteristicas anteriores. 

Com efeito, o valor atribuido a informac;ao interna e elevado, sendo as idas 

aos ministerios frequentes, enquanto que na dimensao irregularidade volta a 

ganhar relevancia, a revisao dos estudos e a resistencia a informac;ao 

conforme sintetizado no Quadro 8.1. 

Em sintese: a decisao da formula de prec;os decorre de urn processo 

em que a variavel "intermitencia" assume o valor mais significative ao nivel 

da irregularidade na fase inicial e o valor menos significative na fase inicial 

100 A descric;:ao teo rica das variaveis "intermitencia" e "extensao total", bern como as respectivas 
dimensaes e indicadores, ja foram descritos em pormenor. 
Recorda-se que, a dimensao "irregularidade do processo", nada tern a ver com aspectos legais do 
mesmo. 
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[ I 
ao nivel da "interacyao" devido aos diminutos contactos formais entre os 

r,,: I Servi9os. _ 

Em valores globais comparatives, a "intermitemcia" do processo atinge 

r I o valor em termos absolutes de 65%. Em termos relatives, a "intermitencia" _ 

deste processo ultrapassa a media geral de todos OS proceSSOS em 1 0,3%. 

lntermitencia do processo-Formula de pre~os 

Obtenyao da informayao 

3,8 

2,8 

3,4 

3,3 

Fase inicial 

lnteracyao 

2,0 

Fase de desenvolvimento 

3,7 

Fasefinal 

2,7 

2,8 

Quadro 8.1 

1.1.5- Extensao global e a descontinuidade do processo 

lrregularidade 

4,4 

2,6 

3,4 

3,5 

3,4 

3,0 

3,2 

3,2 

Em relayao a durayaO temporal do processo, a fase mais longa 

corresponde indiscutivelmente, a fase de desenvolvimento do processo, 

sendo, alias, uma das mais longas de todos os processes observados. As 

dificuldades, que anteriormente explicitamos, reflectiram-se na durayao 

temporal do processo, o qual viria a ter uma extensao muito pronunciada em 

rela9ao a media geral. As razoes, porque aceitamos, sem qualquer 

refutayao este resultado, residem no facto de que o volume de versoes e 

simula96es sucessivas foram elevadissimas, nas quais, alias, tivemos uma 

interven9ao directa. 

Em relayao a extensao longitudinal, o processo apresenta urn valor 

elevado (80%), o qual deve ser lido na perspectiva de que esta decisao teve 

uma grande repercussao ao Iongo - em quase todas as direc96es - da 

empresa. 
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Extensio Temporal 

FIP 

FD 

Fl 

Figura 8.1 A extensao temporal do processo formula de pre~os. Fl - Fase lnicial; FD 

-Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de implementa~ao 

A extensao global deste processo de decisao, em consequemcia das 

citadas extensoes, revelou-se bastante elevada, na ordem dos 80%, o que 

significa urn dos valores mais elevado de todo o conjunto de processes 

analisados. 

Finalmente, e em consequencia dos valores anteriores, a decisao 

sabre a formula de preyos ex-refinaria apresenta urn processo descontinuo 

bern acentuado, atendendo ao valor final do processo de 72%. 

Os resultados apresentados que caracterizaram a "intermitencia" e a 

"extensao global" deste processo e, portanto, o seu grau de 

descontinuidade, foram calculados a partir dos valores apresentados no 

Anexo II. 

1.2 -Constitui~io das reservas estrategicas nacionais de combustiveis 

1.2.1 - Os factos 

As reservas estrategicas de Portugal constituiram durante muito 

tempo urn assunto tabu que ja se verificava na antiga Sacor no final da 

decada de 60, periodo a partir do qual passei a interessar-me pela questao. 

0 assunto era do dominio exclusive do director-geral industrial e da 

administrayao. Em primeiro Iugar, tentava preservar-se o interesse 

nacional, depois, as exigencias da Nato e, finalmente, pensava-se ser urn 

assunto superior que ultrapassava os quadros tecnicos. 
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~ I 
A data, a gestao de stocks, em si propria e o respective valor 

i I monetario dos stocks de seguranc;a, nao constituiam uma preocupac;ao da _ 

Sacor, na medida em que se considerava ser urn assunto politico e, depois, 

porque se tratavam de temas de gestao ainda pouco conhecidos. Mais : l 
tarde, ja no tempo da Petrogal pensava-se da mesma forma porque se 

considerava que o "diferencial de refinac;ao", ja descrito, no final do ano, 

cobria todos os prejuizos. 

Era esta a logica do sistema. Por volta de 1985, as reservas 

nacionais estavam estipuladas em noventa dias de consumo e as 

companhias privadas mantinham essa reserva, calculada em termos 

proporcionais da sua quota comercial, nos tanques da Petrogal e expressa 

em produtos consumiveis, enquanto esta, podia manter e expressar as 

reservas, correspondentes a sua quota tanto em crude, correntes 

intermediarias industriais (semi-produtos) como em produtos finais 

combustlveis. 

Foi nesta altura que se colocou pela primeira vez a questao das 

reservas na optica do seu valor, face as variac;oes dos prec;os internacionais 

de crude e as flutuac;oes do dolar, uma vez que uma variac;ao de 1 0% no 

valor do crude, em simultaneo com uma descida da mesma ordem do dolar, 

era suficiente para alterar toda a gestao anual e obtenyao de lucros da 

empresa. A empresa dependia entao, e, ainda, depende (o que surpreende 

alguns dos accionistas) totalmente de condic;oes oriundas do meio 

envolvente. 

Em simultaneo, observava-se uma atitude negativa relacionada com 

o subsidio denominado "diferencial de refinayao", quer no que se referia ao 

seu valor, quer em relayao as criticas dos resultados da empresa publica -

ver a decisao formula de prec;os. 0 recurso a uma indemnizac;ao, devido a 

exigencia da empresa ter de suportar as reservas estrategicas nacionais, 

viria a constituir, depois, a primeira tomada de decisao para acabar com a 

ideia de subsidio. 0 argumento tecnico que se avanyava em termos de 

gestao era que a Petrogal, como empresa refinadora, nao deveria ser 

obrigada a suportar o custo das reservas do pais e, nesse sentido, o Estado 

deveria passar a pagar o valor de imobilizac;ao permanents desses stocks 

de seguranc;a. Os suportes logicos da necessidade de reservas de 
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seguranc;a assentava, por urn lado, no reconhecimento de se ter de possuir 

urn stock minimo obrigatorio, como exigemcia cautelar para se exercer a 

actividade grossista da venda de combustiveis e, por outro lado, 

assentavam nas obrigac;oes nacionais perante a NATO. Por ordem de 

ideias e pelo facto de a Petrogal ser a (mica entidade que possuia 

capacidade de armazenagem adequada e suficiente, foi possivel 

operacionalizar o argumento em seu proveito proprio. Com com esta 

receita adicional, devidamente fundamentada, desaparecia o incomodo 

subsidio sempre expresso no balanc;o no final de cada exercicio. 

Esta tera sido a primeira versao de uma tomada de decisao sobre as 

reservas estrategicas tendo tido uma importancia significativa. Fazemos 

referencia a esta decisao porque urn dos pontos criticos para a analise da 

"intermitencia" de urn processo de decisao esta em indagar-se sobre se a 

mesma soluc;ao tera sido assumida em alguma decisao anterior (Hickson, 

1971), o que no nosso caso ocorreu de facto. 

Entretanto, esta decisao, com a entrada em vigor da nova formula de 

prec;os, foi ultrapassada. Em 1996, a Petrogal, perante uma formula de 

prec;os actualizada e com parametros mais apertados em resultado das 

exigencias dos novos capitais privados com uma visao, no que tudo indica, 

mais correcta sobre a problematica dos prec;os internacionais do crude, 

voltou a considerar o problema. 0 novo C.E.O. teve em considerac;ao a 

apreensao dos staffs sobre a influencia que as variac;oes dos prec;os 

internacionais de crude- de $12 us ate $35 us- exerciam na valorizac;ao 

das reservas da empresa o que se revelava mais que suficiente, para anular 

ou potenciar o lucro angariado durante todo o exercicio de urn ano. 

A empresa havia experimentado varios metodos contabilisticos de 

registo de existencias mas todos se mostraram desadequados, uma vez que 

uma variac;ao significativa no prec;o originava sistematicamente a alterac;ao e 

a cor do resultado. 0 novo C.E.O., em 1996, homem do capital e de 

educac;ao liberal, nao suportando as consequencias desta situayao nos 

lucros da empresa foi sensivel a uma soluyao de raiz financeira e nao 

baseada na seguranc;a estrategica do pais. Esta decisao parecia linear, 

racional e tecnicamente irrepreensivel perante as teorias neo-liberais sobre 

o lucro. Todavia, nao parecia exequivel na pratica, mesmo contando-se 
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com a vontade antecipada e o poder do presidente. Com efeito, havia urn 

sentimento comum de que a Petrogal apesar de uma renda cobrada, 

efectuava, sobretudo, ao abrigo da armazenagem de seguranc;a do pais em 

crude e produtos, a armazenagem de todas as companhias multinacionais, 

com a tacita contrapartida, alem da renda, de as companhias nao 

importarem esses produtos acabados. Era uma medida comercial 

proteccionista relativa as areas vitais da refinac;ao e do marketing. 

A nova decisao para alem de alterar o status-quo podia provocar 

serios prejuizos na laborayao - minimos tecnicos das refinarias - e nas 

margens de refinac;ao e shares de venda comerciais. Por esta razao, o 

assunto foi colocado previamente aos representantes do capital. Esta 

preocupac;ao e a consequente posiyao pessoal do C.E.O. ilustra uma das 

questoes que coloquei para analise te6rica neste estudo e, dai, a sua 

abordagem. A resposta dos accionistas foi clara: "nao parecia uma ideia 

aconselhavel, face aos riscos e tipo de entidades envolvidas". 

A decisao foi adiada. A posiyao pessoal do presidente e a exigencia 

de racionalidade teriam de passar, ainda, por outros percursos mais 

sinuosos e arduos. Nao era impunemente que as variac;oes do prec;o do 

crude, sempre que acentuadas por algum motive, ocupavam as primeiras 

paginas dos jornais mundiais e os horarios nobres dos noticiarios. 

0 crude e urn neg6cio de "alta parada" em termos de ganhos e 

perdas subitos e proprio de quem permanece, com estofo, na industria, e 

nao para forasteiros, recem-chegados ao neg6cio, avidos de Iuera imediato, 

garantido ao abrigo dos manuais da concorrencia perfeita. 

Entretanto, o assunto volta a fase inicial e todos os estudos, agora 

sem pressao, voltam a ser considerados tendo a componente tecnica 

reconhecido a necessidade da presenc;a da componente politica para uma 

soluc;ao futura. Esta passaria pela criac;ao de urn Institute Publico que 

deveria adquirir o stock inicial e pagar urn juro anual pelo respective 

financiamento bancario. 0 stock e renovado todos os dezoito meses, 

rotativamente, pelas varias companhias sendo sempre contabilizado ao 

"prec;o hist6rico" inicial, independentemente das variac;oes do prec;o do 

crude. Sera esta clausula especial, base de todo o sistema, que exigira a 

formayao de uma entidade publica com fins nao especulativos. 
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Finalmente, o Institute deveria gerir apenas urn terc;o das reservas, 

ficando o restante a cargo das companhias, as quais poderiam em casas 

especiais, ter essas reservas noutro pais da comunidade. Esta alternativa 

comunitaria para o stock restante, revelava-se, evidentemente, perigosa 

para todos os paises perifericos, case de Portugal, e vantajoso para os 

paises pr6ximos do porto e armazenagem de Roterdao. 

A nova decisao estrategica, assim construida e totalmente diferente 

da anterior, continha condic;oes bern mais crediveis, embora nao suficientes, 

para colher consensos totais. 

Na empresa, com o poder e as opinioes divididas, argumentava-se 

que se o prec;o dos produtos refinados da Petrogal fosse competitive - mais 

baixo que o prec;o na Europa mais transportes - entao as companhias 

congeneres multinacionais poderiam comprar aqui, argumento que para 

outros nao era liquido uma vez que a oferta de quantidades pequenas 

poderiam ser sempre compradas na Europa a prec;os de dumping e a 

concorrencia, te6rica, racional e saudavel, nao funcionaria. Foi por esta 

razao que se deixou ao cuidado das empresas comerciais, uma parte da 

manuten<;ao das reservas. 

1.2.2- Consequencias da tomada de decisao 

Esta decisao estrategica colocou em evidencia outras questoes 

importantes: 

• Em primeiro Iugar, o criteria de racionalidade plena nao origina os 

esperados comportamentos racionais. 0 risco elevado de ficar 

comprometida a venda de produto as companhias multinacionais 

sobrepos-se a todos os racionalismos plenos, pondo em evidencia uma 

atitude comportamental real oposta a imagem publica da defesa de 

rentabilidades do capital investido e das virtudes do mercado. 

• Em segundo Iugar, parece-nos que os accionistas privados s6 dessa 

forma ficaram a saber que o neg6cio que tinham subscrito da refinac;ao 

possuia urn risco elevado e que as privatizac;oes, tao desejadas 

publicamente, poderiam revelar situac;oes inesperadas e complexas. 

• Em terceiro Iugar, esta decisao, exemplifica a forma como algumas 

decisoes estrategicas tomadas pelo C.E.O. e pela comissao executiva, 

I. 
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I 
duragao do processo desta decisao esta situado nas proximidades media de 

todos os processes. I 
Em relagao a extensao longitudinal desta decisao verifica-se que a 

mesma e relativamente profunda (80%), mas que se exerceu por uma via 

indirecta, na medida em que permite estabilizar e clarificar o resultado anual 

de cada exercicio. 

Extensio Temporal 

Prazo total medio 

FIP 

FD 

Fl 

meses 

Figura 8.2 A extensao temporal do processo reservas estratc~gicas. Fl- Fase lnicial; 

FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de implementagao. 

Apenas a decisao com a parceria italiana e a pesquisa de crude em 

Angola apresenta uma maior extensao longitudinal. 

A extensao global deste processo de decisao - consequencia das 

duas extensoes citadas - e, assim, elevada, na ordem de 70%. 

Finalmente, a decisao sobre as reservas estrategicas apresenta urn 

processo descontinuo bern acentuado atendendo nao s6 ao equilibria dos 

valores das variaveis utilizadas, como pelo valor final para o processo de 

71%. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a partir 

dos valores apresentados no Anexo II. 
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1.3 - Parceria estrategica - Arabes 

Esta decisao estrategica antecede, no tempo de ocorrencia, a 

decisao denominada fusao com a GOP e parceria estrategica com a ENI. 

As duas decisao, embora tenham titulos semelhantes e derivem do 

mesmo problema, tern configurac;oes substancialmente diferentes, tornando

se bastante distintas. Esta questao, alias crucial, foi por n6s analisada com 

algum pormenor na abordagem da nossa problematica sobre a moda das 

fusoes estrategicas. 

0 contacto com a empresa nacional saudita - Aramco - foi efectuado 

pela Petrogal - ainda sem o gas natural da GOP - pressupondo a continuayao 

do capital privado nacional da Petrocontrol. 

Os objectives e as razoes da Petrogal em procurar urn parceiro 

estrategico ja foram expostos, mas os objectives sauditas eram diferentes 

dos apresentados, mais tarde, pel a empresa ita Iiana ENI, na medida em que 

pretendiam uma porta de entrada na comunidade europeia e armazenagem 

na costa do Atlantica. 

A ideia do neg6cio nasceu a partir de uma visita governamental a 
Arabia Saudita, mas tendo presente a frequencia desse tipo de contactos, 

nao se considera nessa data o inicio da decisao. Meses mais tarde, ambas 

as partes se entenderam, assinando urn documento para inicio das 

conversac;oes- nada mais - e meses depois, em Londres, iniciam entao 

negociac;oes preparat6rias. Estando os sauditas muito interessados no 

neg6cio de parceria estrategica, os trabalhos tecnicos tern inicio e chega-se 

a dificil fixac;ao do valor da Petrogal - cerca de 1 ,9 mil mil hoes de d61ares. 

Na fase de desenvolvimento negocial, uma das maiores dificuldades 

consistiu na forma de subscriyao do capital, uma vez que o nucleo do capital 

nacional privado desejava que a Aramco entrasse para a Petrocontrol, 

enquanto que os Arabes pretendiam a subscric;ao directa no capital da 

Petrogal101
. A soluyao de s6cios de direito proprio acabou por verificar-se, o 

que permitiu a assinatura de urn acordo de principia no verao de 1997 

101 A Petrocontrol, inteligentemente, desejava manter a situac;:ao, a que ja fiz referencia, de existir 
dualismo: capital publico e privado. Para alem disso ficava, apenas ela, com o apoio dos sauditas. 
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classificado, pelo entao presidente da Petrogal, como urn "marco relevante 

r J da hist6ria da Petrogal". . 

Na realidade, apesar de culturas e credos tao diferentes - as visitas 

anteriores a Ryad para adquirir crude revelaram bern o que e a mentalidade ~ } 
e a vida das elites arabes - ter, como parceiro estrategico, uma das mais 

poderosas empresas do mundo consistia numa estrategia arrojada, proxima 

do maximo possivel. Porem, uma vez mais, a situayao nao revelaria a 

racionalidade plena esperada pelos te6ricos, na medida em que os 

objectivos em causa tin ham uma exequibilidade relativa 102 e apontavam para 

uma optimizac;ao. 0 artigo "rosa enjeitada", apesar do seu colorido e 

alguma agressividade, retractou exemplarmente esta situayao utilizando uma 

metafora exemplar103
- o noivo retirava-se a porta da igreja. 

Com efeito, no final desse Verao, seca e inesperadamente, sem nada 

que o justificasse, urn vice-presidente arabe convoca a Petrogal para uma 

reuniao em Londres, onde comunicam a desistencia total e irrevogavel do 

neg6cio. Tout court! 

1.3.1 -As conclus6es 

Na opiniao de urn dos principais staffs presente nas negociac;oes 

tecnicas e dificil descortinar quais as verdadeiras razoes da atitude arabe. 

Oficialmente, a Saudi-Aramco afirmou haver uma reorientac;ao dos seus 

investimentos estrategicos para os mercados asiaticos em detrimento do 

mercado europeu, e, portanto, nao era a Petrogal que estava em causa mas 

102 Refiro-me, as condi¢es previsionais do exito de uma decisao e a matriz que para esse efeito se 
elaborou e apresentou no capitulo 6. 

103 
" ... A Petroqal e a rosa enjeitada .. . primeiro foram os franceses, .. . tontos nas coisas do amor, os 

franeeses entraram de cabega: o namoro foi rapido e o casamento tambem ... comegaram a olhar 
melhor e perceberam que a rosa portuguesa nao era assim tao formosa. Sob os espartilhos que a 
tomavam esbelta escondia-se ce/ulite ... E havia uma sogra insuportavel e uns primos complicados, e 
chatice, muita chatice ... casamento estragado ... foi o que aconteceu. 0 Estado e bom pai. Nao s6 
recebeu a filha enjeitada como the massajou o ego ... quando todos se contentavam com um segundo 
casamento remediado, mas honesto, eis que a roda da fortuna passa de novo ... Era um arabe .. . Era s6 
o maior e mais rico produtor de crude do mundo! ... Vinha ai dinheiro ... para o pai Estado e para os 
primos da privada ... com OS arabes da Saudi Aramco OS problemas estavam resolvidos ... Estavam 
todos, ainda, de calculadora em punho, passados meses, quando o duro golpe e desferido pelo arabe 
malvado. Desta vez nem ao casamento chegou, ficou-se s6 pe/o noivado ... Que misterio se escondera 
debaixo das petalas desta flor? Seriio os espinhos maiores do que pensamos? Sera da familia? Nao e 
normal que ap6s meses de negociagoes, de publicas e recentes declaragoes de mutuo amor, o ex
noivo pegue na mala, e va embora. Para a Asia, dizem ... trocou a nossa rosa por uma papoila 
oriental? ... se sim, merece uma expedigao ... mais do que isso justifica uma explicar;ao." (Marques, 
1997). 0 sublinhado e da minha responsabilidade. 
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antes as fracas perspectivas deste ultimo mercado. Par outre lado, opinou

se, tendo presente algumas posic;oes politicas de, entao, que a empresa 

apresentava dificuldades profundas o que a tornava menos apetecfvel. 

Nesta Iinha, a Petregal havia iniciado em paralelo com estas negociac;oes 

uma reestruturac;ao interna e uma nova fase de reduc;ao de pessoal. Par 

n outre lado, outras opinioes defendiam que 0 reino saudita apreciava a 

venerac;ao formal por parte dos outros accionistas - o que nao tera sido feito 
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a nfvel oficial - e que tambem nao apreciava aborrecimentos na prac;a 

publica. A luta, entao travada, com palavras publicas e azedas, entre a 

Petrocontrol e urn Secretario de Estado sobre o neg6cio, deve ter 

impressionado pessimamente os sauditas, sobre a natureza das relac;oes 

entre os seus futures partners. 

Nao abordo por falta de quaisquer provas a versao da intervenc;ao do 

lobby muc;ulmano indonesia, muito forte na Arabia Saudita, por causa de 

Timor. 

Bulletin de 
l'industrie petroliere 

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1997- N" 8437- 34' ANNEE 

·Saudi Aramco renonce a entrer dans Petrogal 
Les negociations entre Saudi Aramco et Petrogal en vue de l'achat par la 
compagnie nationale saoudienne d'une pan de 27,5 % dans Ia societe 
pcnug:Use ant ecboue, a annoncc hier mardi Ia premiere •. une evolution pour 
le mains etonnante quand !'on sait qu'e!les duraient depuis plus d'un an. 
« Les n.igociarions avec les actior.naires de Petro gal. sur un iventuel investis
sement ant pris fin», a indique Saudi Ar.imco. precis ant que cette mesure 

I · C'est en juillet 1996 que .Jes deux socictes avaient signe une lettre 
i d'intention en vue d'etablir un partenariat a long tetme, fonde «sur une prise 
1 de partic~pation .imP?rlant~ pa.r ~audi Aramco dans l'emrepris< portugai-

1 

'e ». Apres .de diffic1les negoc!aUons, un accord semblait enfm se faite en 
.juin dernier sur une entree a hauteur de 27,5 % de Saudi Aranaco dans 
Petrogal, les Saoudiens souhaitant au depan obtenir 35 %. Seuls restaient il 1 

A Petrogal na sequencia deste caso internacional, repensa entao, 

como estrategia, fortalecer-se no Pals, a semelhanc;a do que fizeram os 

espanh6is, juntando internamente o gas natural e o petr61eo. E neste ponte 

que comec;a a decisao da fusao com a GOP e mais tarde uma nova parceria 

estrategica, agora, com os italianos da ENI. 
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1.3.2- ldentifica~o de um processo descontinuo -a intermitencia 

Na fase inicial do processo, a dimensao "obten~ao de informa~o" 

sobrepoe-se largamente as dimensoes "interac~ao" e "irregularidade". 

Na fase de desenvolvimento a obten~ao da informa~o obtem urn 

valor muito elevado (4,8 em 5,0) em conjunto, agora, com a interac~ao. 

Na obten~ao da informa~o. a questao mais premente foi a habitual 

dificuldade em obter a informa~o e, na interac~o. os indisdensaveis 

contactos ministeriais que este processo exigiu desde o principia. 

A dimensao mais significativa deste processo - obten~ao de 

informa~ao - tern urn valor medio superior a media geral da respectiva 

dimensao em 21%. 

Em sintese: a dimensao "obten~ao de informa~o" assume a maior 
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u 
importancia na fase de desenvolvimento com a respectiva dificuldade em ser [] 

obtida eo valor mais baixo esta situado na dimensao "irregularidade", o que 

para nos faz sentido, atendendo ao nivel e ao cumprimento de agendas, das n 
entidades intervenientes. 

Fase inicial 

Obtencao da inforrnacao lnteraccao lrregularidade 

4,4 3,0 1,2 2,9 

Fase de desenvolvimento 

4,8 4,0 2,8 2,9 

Fasefinal 

3,2 2,7 3,4 3,1 

4,1 3,2 2,5 3,3 

Quadro 8.3 

Em termos globais, a intermitencia deste processo atinge valores, em 

termos absolutos, de 66%. Em termos relativos, a intermitencia deste 

processo e superior a media geral em 16% 0 que, conjugado com 0 valor 
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anterior, permite concluir que neste processo a intermitencia tern urn valor 

significative. 

1.3.3 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

A dura98o temporal de cada uma das fases nao foi muito longa- 4,5 

meses - embora a fase inicial deste processo tenha sido urn inicio algo 

indeterminado, pois comec;ou com uma serie de contactos informais 

preparat6rios. A durac;ao total do processo foi de cerca de oito meses e e 

considerada bastante baixa, apesar da natureza bastante peculiar do 

processo. 

A extensao longitudinal atingiu o valor elevado e natural traduzido em 

80% e a extensao total cifra-se em 60% mas necessita de uma importante 

referencia. Aparentemente, esta dimensao nao devia ter tido grande 

influencia, e, nesse sentido, a extensao longitudinal nao devia ser 

significativa, uma vez que nem teve, pelo exposto, fase de implementac;ao. 

Porem, nao foi assim. No decorrer das entrevistas constatou-se 

plenamente, que logo que a noticia das negociac;oes foi conhecida, o efeito 

das futuras consequencias de passar a haver arabes na empresa propagou

se por todo o lado e, cada vez mais, foi-se instituindo no espirito de todos 

reflectindo-se em todas as Direcc;oes. E com a noticia final do processo, a 

repercussao de sinal contrario, agora desse novo facto, voltou a ser enorme 

no espirito e nos pianos pessoais do pessoal. Assim, a dimensao 

longitudinal teve urn valor elevado. 

Finalmente, este processo tambem apresenta a caracteristica clara de 

descontinuidade, pois no conjunto das variaveis "intermitencia e "extensao 

global" atinge o valor de 63%. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermit€mcia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 
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~------------------------------------------------------~ 

Extensao Temporal 

FF 

Prazo total ~edio 

FD 

I 
Meses 

Figura 8.3 A extensao temporal do processo de Parceria estrategica - Arabes. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP - Fase de 

implementac;:ao. 

1.4 -Parceria estrategica - Galp Energia/ENI 

Esta decisao estrategica constitui, em 1999, o cerne do futuro da 

empresa Petrogal e da refina~o em Portugal, constituindo, no ambito 

academico, o exemplo mais puro de uma decisao estrategica. 

Na realidade esta decisao foi fundamental para a Petrogal, na sua 

dupla configura~o de satisfa~o e de drama. 

Pretendia-se, com esta decisao, fundir a Petrogal com a GDP para dar 

origem a holding denominada GalpEnergia. Embora a Petrogal mantivesse 

a sua identidade propria, deixaria, no entanto, de ser aut6noma. Apesar de 

opinioes contrarias, parecia evidente que esta atitude poderia ser o inicio do 

tim da empresa -pressentindo-se, nessa altura, que apenas se estava numa 

primeira fase de uma fusao. 

Esta decisao comportava tambem urn sentimento de satisfa~o, na 

medida em que, para uns, a chegada da GDP, como neg6cio do gas natural, 

poderia permitir outra perspectiva financeira e rentabilizar a empresa para o 

futuro, reunindo-se, assim, as condi9oes para serem possiveis os avultados 

investimentos exigidos na area da refina~o e, portanto, a sua sobrevivencia, 
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segundo o programa comunitario auto-oil, igualmente abordado a seguir 

neste estudo. 

Para outros, e sem negar a perspectiva anterior, nao se tratava 

apenas de juntar dois neg6cios, o gas natural e o petr61eo, mas, antes, 

querer-se que cada urn deles contribuisse para o sucesso do outro e que 

ambos beneficiassem de outros neg6cios, para responderem 

adequadamente a urn mercado mais alargado, como o da Peninsula Iberica. 

Ia neste sentido a opiniao de urn homem com refinarias nos EUA e 

accionista privado da Galp: 

" ... a Petrogal para ser colocada na Bolsa tern deter a/go rnais que 

tern hoje ... " (Barros, 1997). 

De qualquer das formas, a integra9ao estrategica dos neg6cios do gas 

e do petr61eo que vinha sendo ultimamente defendida, apesar de alguns 

ataques anteriores, vern proporcionar uma nova dimensao empresarial que 

permitiria tornar exequivel tres importantes condi9oes: 

• Os accionistas privados da Petrocontrol - sem qualquer tradi9ao na 

industria - poderiam ficar algo descansados e mais abertos ao 

investimento necessaria na refina~o. 

• A procura de urn parceiro estrategico estrangeiro ficava bastante mais 

facilitada, na medida em que se oferecia urn neg6cio com futuro. 

• E, como consequencia das duas condi9oes anteriores, a empresa 

passaria a reunir credibilidade e situa~o financeira adequadas para 

poder ser colocada em Balsa, iniciando-se a sua privatiza~o e na qual o 

Estado deteria, aparentemente, apenas uma golden share. 

Em 1999 era esta a perspectiva desenhada, pretendida ou imposta 

aos responsaveis pela remodela~o do sector energetico nacional. Foi 

neste quadro que nasceu a holding Galp Energia, "aben9oada" pelos 

consultores A. D'Little, subdividida na GDP e na Petrogal, e com activos 

avaliados, segundo a Merril Lyinch e o Credit Suisse-Boston, em mais de 440 

milhoes de cantos. Ao assunto foi dada larga publicidade: 
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" ... estudo da Arthur D'Little propoe fusao Petrogai/GDP ... seguindo o 

modelo italiano em que na "holding" publica EN/ contra/a a petrolifera e 

o gas ... " (Diario Econ6mico, 28/01/1998). 

Curiosamente foi exactamente aquela empresa italiana que veio a 

ganhar o concurso publico internacional para parceiro da Petrogal. Neste 

conglomerado, alem da Petrogal e da GOP, permaneceu a Petrocontrol com 

uma percentagem bloqueadora e entraram estrategicamente a CGO e a EOP. 

A nova empresa e o seu novo presidente - ex-quadro da Fina-belga, 

reformado e com larga experiencia internacional mas adquirida em Africa -

tinham, por urn lado, de proceder a integrayaO das duas empresas e 

respectivas culturas e procurar urn novo parceiro estrategico. Por outro 

lado, era necessaria apresentar a empresa na Bolsa e continuar com a 

privatiza9ao. 

A experiencia de muitos anos de observayao do sector petrolifero, o 

conhecimento pessoal de muitos dos homens fortes presentes, a leitura 

regular das fusees internacionais e o dialogo permanente com os quadros 

superiores da empresa, indiciavam que esta decisao estrategica - fusao 

Petrogal e GOP - embora com objectivos exequiveis, porque desenvolvidos 

num meio relativamente aberto nao reunia, porem, o consenso necessaria 

entre todos. 

Depois desta primeira parte da decisao "Parceria estrategica - Galp 

Energia/ENI" que se pode denominar "fusao Petrogai/GDP" passamos, agora, 

a segunda parte que se refere a negocia9ao da entrada do novo parceiro 

estrategico - a empresa publica italiana denominada ENI. 

1.4.1 - Os factos 

0 objective da Petrogal de estar ligada a urn parceiro estrategico, 

consistia, por urn lado, em obter massa critica para se constituir num 

parceiro iberica, e, por outro lado, ficar ligado a urn operador global, da area 

do gas e do petr61eo, de forma a obter reciprocidades sinergeticas. 

A ENI, com essa parceria, vern obter uma presen9a significativa no 

mercado espanhol, via Petrogal, estendendo a sua imagem internacional, em 
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particular, em rela9ao ao gas natural, o qual constitui urn neg6cio que lhe e 

familiar. 

As altera96es energeticas verificadas no mercado espanhol em 

resultado de uma serie de fusoes e onde a integra9ao se torna mais vasta -

uniao do petr61eo, com o gas natural e a electricidade, originando urn 

verdadeiro gigante empresarial vieram a condicionar, embora 

indirectamente, a perspectiva portuguesa de remodela9ao propria, 

atendendo as liga96es entre varias empresas espanholas e a EDP. 

No sentido e a fim de obter urn parceiro estrategico para a Petrogal, o 

Estado portugues lan9ou urn concurso internacional limitado e que foi ganho 

pela ENI. 

Perante as modifica96es operadas em Espanha, sentiu-se a 

necessidade de uma revisao da composi9ao accionista inicial. 0 novo 

capital ficou repartido pelo Estado, com uma share maioritaria e com urn 

encaixe de 85 milhoes de cantos, a ENI e a lberdola estrangeiras, e a CGD e a 

EDP com shares residuais mas com urn alcance cautelar e nacional. A 

Petrocontrol - nucleo duro dos privados nacionais - acabou por sair, 

vendendo a sua posi9So por 190 milhoes de cantos, obtendo urn ganho 

suplementar de 33 milhoes concedido pela Administra9So Fiscal104
. 

As reunioes preparat6rias desta decisao - fases iniciais e de 

desenvolvimento - foram eminentemente tecnicas e de esclarecimento, 

tendo a componente politica surgido na fase final e de implementa9So, 

quando os italianos ja estavam isolados e se encontravam a frente no 

concurso 105
. Apenas nestas ultimas fases parece ter sido possivel - nao se 

obteve confirma9So nas entrevistas - abordar sem staffs presentes, o futuro 

pacto social, as areas operacionais eo apoio ao programa auto-oil, o que 

indeterminou pontos vitais para a futura gestao. 

Entretanto, no inicio de 2001, os conflitos entre as administra96es das 

GOP, Petrogal e da respectiva holding, tornaram-se insustentaveis e publicos, 

104 Note-se que a Petrocontrol teve uma atitude muito clara ao tamar a iniciativa de contactar 
previamento o fisco. 

105 A ELF desistiu de concorrer devido a fusao com a Tottal. A lberdola, ligada a EDP, afastou-se e a 
Williams desistiu. 0 valor adiantado pela ENI foi desmotivador para a concorrencia. 
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originando a interven9ao ministerial, demissoes lamentaveis e as habituais 

indemniza96es. 

Mais uma vez a leitura do poder, independentemente da idade e do 

curriculum profissional do presidente da holding, parece nao ter sido 

efectuada correctamente - o que comprova a nao considera9ao dos 

mecanismos do poder que avancei antes -levando a correspondente queda 

do mesmo e depois, por arrastamento, a demissao do ultimo presidente da 

Petrogal. 

A situayao que se vive entretanto na empresa parece ser grave. 

Alguns quadros valiosos e restante pessoal da Petrogal continuam a ser 

altamente desprestigiados, os resultados do exercicio sao macabros, o 

quadro dos directores gerais nacionais foi substituido oportunisticamente por 

quadros de multinacionais, que entretanto tambem ficaram isolados, com a 

citada queda do presidente da holding. 

As novas rela96es de forya pressionam, agora, no sentido da fusao 

integral da GOP e da Petrogal associada ao capital italiano levando ao 

consequente desaparecimento das mesmas e ao aparecimento unico da 

Galp Energia. lndependentemente destas sucessivas tomada de decisoes, 

fruto de urn exarcebado poder, deve ser salientada a atitude correcta da ENI, 

bern como as discretas posi96es politicas - no sentido literal do termo e nao 

da empresa - assumidas pelos dois ministros entao envolvidos, neste case, 

desde o inicio. 

1.4.2 - Conclusaes 

As privatiza96es de grandes empresas publicas e respectivas fusees 

com parceiros estrategicos sao sempre controlados no interior da 

Comunidade pelos respectivos governos. 0 montante a obter com a venda 

parcial do capital do Estado portugues nao e negligenciavel, continuando a 

ter-se uma golden share significativa que, apesar de tude e por enquanto, 

faz todo o sentido uma vez que o sector da energia, por ser estrategico, 

continua a ser controlado, na retaguarda e, em cada pais comunitario, pelos 

respectivos governos, independentemente dos aspectos exteriores formais. 

Neste case, a ascensao ao tope do poder de mais uma nova 

personalidade - assente em fortes fontes de poder, perfil politico e ligayao a 
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urn lobby bancario106 
- teve como contrapartida uma visao discutivel do 

neg6cio, destrui9ao da Petrogal, sacrificio directo do seu proprio presidente e 

de outro vice presidente na holding, o que nao constituem argumentos 

convincentes. 

A reestrutura9ao nao esta feita, a filosofia de que o gas e o petr61eo se 

complementam nao esta consolidada na pratica, o conflito entre duas 

culturas e interesses empresariais e cada vez maior e o prazo para a 

privatiza9ao na Balsa e cada vez mais curta, sendo as eventuais 

penaliza96es cada vez maiores. 

Neste novo contexte accionista, todas as rela96es de poder se 

alteraram, mas o germe do desentendimento politico empresarial continua a 

manter -se. Os acto res politicos da empresa, sobreviventes, nomeadamente 

a ENI- a beneficiarem como nao cumprimento dos prazos- estao atentos e 

a espera de actuarem. 

A breve exposiyao que acabamos de efectuar tern por objective, nao 

descrever uma actua9ao e muito menos exercer qualquer critica, mas 

apenas descrever o problema, o contorno da situa9ao e a essemcia das 

estrategias que antecederam a decisao estrategica - tal como 

fundamentamos teoricamente. Pretendeu tambem ilustrar, mais uma vez e 

atraves de comprova9ao pratica, como e permanente a atitude politica no 

interior e em redor das empresas de grande dimensao com o capital 

repartido. 

1.4.3 - ldentifica~ao de um processo descontinuo - a intermitfmcia 

Neste caso, o facto mais saliente no processo foi a importancia da 

informa9ao e nao a dificuldade da sua obtenyao. Na interac9ao ha a 

assinalar a importancia dos contactos informais e na "irregularidade" o facto 

mais saliente sao os valores minimos (1,0) observados em todas as fases. 

A dimensao mais significativa de todo o processo - "obten9ao da 

informa9ao" - tern urn valor medic superior ao valor medic geral da 

respectiva dimensao em 21%. De notar que a dimensao "irregularidade" no 

extreme oposto, represents urn significative valor media abaixo da media 

106 Este lobby, novamente presente no poder, fazia parte do anterior, denominado Petrocontrol, o qual 
tinha saido do capital da nova Galp Energia. 
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geral, de 60%. 0 facto, deve-se ao nivel e a agenda das personalidades 

intervenientes. 

lntermitencia do processo-Parceria estJENI 

Obten~o da informa~o 

4,0 

4,8 

3,6 

4,1 

Fase inicial 

lntera~o 

1,0 

Fase de desenvolvimento 

3,0 

Fasefinal 

4,3 

2,8 

Quadro 8.4 

lrregularidade 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,9 

3,0 

2,6 

Em sintese: a dimensao "obtenyao da informayao'~. assume uma 

importancia nuclear, atraves da observa9ao do Quadro 8.4, enquanto a 

dimensao irregularidade ficou pelos valores minimos. 

Em termos globais, a "intermitencia do processo" atinge valores em 

termos absolutes de 52%. Em termos relatives a "intermitencia" deste 

processo e inferior a media geral em 11 %. 

1.4.4 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

A dimensao temporal do processo nao foi longa, mas, neste tipo de 

negocia96es, estabelecer datas de inicios formais nem sempre e facil. 

Obteve-se uma durayao temporal de 12 meses. 

A extensao longitudinal atinge, neste processo, o seu valor maximo-

100%, o que nos parece compreensivel. A entrada do novo "parceiro 

estrategico", a ENI, tinha necessariamente de se repercutir, em longitude, em 

toda a empresa, nao podendo nenhuma Direcyao e respective pessoal ficar 

indiferente. Assim, a extensao global do processo e de 70%. 
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0 processo consubstanciado na parceria estrategica GDP/ENJ 

apresenta-se significativamente descontinuo, na medida em que se obteve 

urn valor final de 61%. 

Extensao Temporal 

Figura 8.4 A extensao temporal do processo da Parceria estrategica - EN I. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementa9ao. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 

1.5- Modelo de hierarquiza~ao das direc~oes 

Esta decisao estrategica de natureza mais interna, visa, na 

generalidade, a selecyao e reduc;ao substancial de efectivos e em particular, 

uma graduayao hierarquica das varias direcc;oes da empresa. Na 

realidade, fazia parte de urn processo articulado entre varias decisoes, 

(algumas abordadas antes neste estudo) visando a reduyao de custos e a 

rentabilizac;ao da empresa numa tripla 6ptica que passa por satisfazer 

exigencias dos accionistas privados, tornar a empresa mais performante 

tanto para a parceria estrategica pretendida como para desencadear a nova 

fase da privatizayao e entrada na Bolsa. 
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1.5.1 - Os factos 

A decisao em aprego foi desenvolvida em torno de quatro grandes 

pilares, identificados com quatro projectos: classificayao das fungoes 

(comeyando pelos quadros dirigentes), avaliagao do desempenho de todo o 

pessoal, consequents politica retributiva e avaliagao do "potencial" humane. 

Na realidade, teoricamente nao se tratou de uma avaliagao de 

desempenho segundo mais uma nova metodologia, mas sim do desejo 

sincere de uma profunda mudanga de pessoas e atitudes embora na pratica 

acabasse por ser mais urn estudo polemico - vendido com oportunidade por 

urn consultor internacional - e com uma implementagao apenas parcial. 

Apresenta-se, na pagina seguinte, urn extracto do contrato celebrado e a 

respectiva metodologia. 

1.5.2 - Os argumentos 

Esta decisao foi desencadeada em 1998, periodo em que se 

registava uma transformayao de atitudes, que punham a prova a capacidade 

de comunicar, uma vez que nao podia haver qualquer referencia que 

contestasse a construgao dos resultados financeiros - e, portanto, nao foi 

pa'ssivel de qualquer discussao previa construtiva. 

A mensagem do estudo encomendado ao que parece com origem 

nip6nica107 era de que o avaliado deveria ter uma mentalidade no sentido de 

ultrapassar e oferecer a empresa mais do que aquila que estava trayado nas 

suas responsabilidades de retina. Era este "potencial futuro" de alguns 

recursos humanos que interessava detectar para poder ser retido na 

empresa e nao evadir-se na onda de reestruturayao. Nao interessavam os 

que actualmente tivessem tido urn passado serio e empreendedor no 

neg6cio, mas apenas aqueles que revelassem a citada "capacidade 

potencial", segundo a opiniao do avaliador internacional. 

Sabre a hierarquizagao das fungoes desempenhadas pelos quadros 

de primeira linha, dirigentes, e de segunda linha, o consultor Hay 

lnternacional informou que o seu metoda de apreciayao se baseava em 

duas variavei A primeira utiliza como factores de classificayao "o 

107 0 empresario japones privilegia a produtividade mas nao o despedimento macic;:o do pessoal, o que 
nao era o caso presente. 
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CONDic;:6ES ECON6li:[@,i[@..O:$T_»,pE R,EF" .BC 97-05-224 
. ~..;.Jt?df::., 

"DESCR!(:};O E A VALL\\oJ'.v,ue . .r.~ Li.C.i\r0S71CO DA POLiTICA 
RETRlii!mVA P.'IRA OS QUADRn . '2~tiNHA.s 

J. CUSTO DO PROGU11A: 0 custo total c!o')~rii~;:e:;<iejj~.: 

A estes v"!_ores sc:i acr::scc:ntada_ a IV A corresponaemc:· 
2. CONDlCOES DE FA.CTURACA.O: A faeruncaa scr.fctccwad:l'~ scgutlllC forma: 

30% com ae~itoeio do pragroma a titulo-de adiailuuncntti,. e os; 
70% rcstamcs, quinzcnaJmcnre de acordo cri:rl OS ttai>a!h.cs efcctuadas. 

•Fonnadc~do 
proocuoclc~bifubdc; 1;: 

ronnadc~ 

·. ;::i~!~~~t!i~~~t 
0 modele integrado no qual a &yGroup fundame!lla a sua 
abordagem na consultadoria ,de gestae denomina-se "Modele das 
7 Alavancas". Este modele ~do nos esrudos de W.Wamer 
Burke, professor da Universfdade de Columbia. N.Y. e consultor 
do HayGroup csra a ser amplamenre utilizado por empresas e 
consultoras em todo o mundo devido A sua grande utilidade e 
universalidade, ja que abarea todos os aspectos que incidem de 
uma maaeira ou de outra na gest5.o de qu:::tlqucr empresa. 

Perantc qualquer mudan~. para soluciocar qualquer problema, au 
para implantar qualquer estr.ttegia, as empresas interrogam-se 
sempre da mesma form:~: E .a minba actual organiza;:ao a mais 
indicada? Como deveriam estar organizados as meus recursos 
para conseguir resultados o mais eticientemente possivel? Que 
processos de trabalho sao mais adequados? Como dirigir c 
comrolar a execucao tlestes processes? Como farci saber aos que 
melber acruam que lhes rcconhe;:o o. seu esfor~o? Como 
retribuirei? Que conhe::imeruos e capacidades necessito na minha 
genre e na que vou contratar? Que valores devo potenciar? Como 
gcrar a culrura adequada? E os meus direcrores, tem as 
capacidades e habilidades necess:irias para mover a emprcsa e 
coil.seguLr estes objectives? Que devo po[enciar neles? 

Dar resposta a todas estas perguntas e a todas as que puderem 
gerar desdc este ponte de vista e o que pretende a HAY atr::tves do 
seu enfoquc integrado de consultadoria e dos scu Modele das 7 
Alavancas. 

Figura 8.5 Criterio de hierarquiza<;ao das direc<;6es. 
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conhecimento, a responsabilidade e a resoluc;ao de problemas", obtendo-se 

atraves de multiples sub-indicadores avaliadores do conteudo do candidate, 

urn a classificac;ao do mesmo expressa em "pontos Hay". 

Paralelamente, esta determina a competitividade externa da 

comparac;ao das func;oes semelhantes em empresas congeneres, de paises 

desenvolvidos, obtendo-se, depois de ponderado para o nivel de vida 

nacional, urn feixe de curvas de varios niveis salariais. 

0 cruzamento dos "niveis de conteudo" com os "estudos das classes 

salariais" permite estabelecer uma grelha de remunerac;oes especifica para 

a industria e segundo padroes internacionais adaptados. 

Os quadros dirigentes foram pontuados em quatro segmentos- 01 a 

04- com valores desde 700 a 1400 pontos e os quadros de 23 linha desde 

400 a 900 pontos. 

Esta classificayao parece-nos importante porque deu origem a urn 

grave conflito interno - e mais ou menos em termos pessoais bastante 

quentes com a administrac;ao - mas como sempre, e tipico na industria, na 

sombra dos gabinetes. A partir de uma certa altura observou-se que o 

C.E.O. nao tomava, aparentemente, qualquer decisao e parecia ate ter-se 

desinteressado do projecto. Neste mesmo sentido, ate contratou urn novo 

consultor para arbitrar a questao e se poder retirar. E urn exemplo concreto 

de actuar atraves de nao assumir qualquer decisao "non-decision", e quando 

assumiu a decisao afirmou que era para a mesma ser testada ... 

Nesta conformidade o C.E.O. e os consultores internacionais, Hay e 

McKinsey108
, afirmaram no fim que se tratava de uma classificayao de 

func;oes e nao de uma classificac;ao de dirigentes. Mais tarde, a maioria 

dos inquiridos, nas entrevistas realizadas no ambito deste estudo, 

recordaram esta afirmayao com largos sorrisos. 

1.5.3 - Conclusoes 

0 processo, atraves dos tres restantes projectos que citei no inicio da 

exposic;ao, acabou por se desvanecer. No entanto, as consequencias, e 

108 Este Consultor, sempre permanente na empresa, foi chamado para desempenhar o papel de 
arbitro. 
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devendo-se desmontar o alarido jornalistico, estao bern sintetizadas na 

noticia dos jornais Expresso de 03/07/02 e no Euroneg6cios de 11/12/02. 

" ... Petrogal e GOP dispensam mais de 800 empregados ... o que 

custara a holding entre 17 e 20 mil hoes de contos ... as saidas estao 

a ser negociadas na ordem dos 30 mil contos por co/aborador atraves 

de acordo ou reforma antecipada ... 

... McKinsey e Hay propoem: Galp deve despedir 310 quadros 

.. . segundo os consultores as oportunidades de "outsourcing" deverao 

ser aproveitadas sem hesitagao ... " 

As carreiras profissionais, concebidas nas condic;oes do passado, 

com urn sentido de continuidade, acabam por serem interrompidas e, o que 

nos parece mais grave, e que o criteria de exclusao foi funyao tanto de uma 

serie de arbitrariedades nas avaliac;oes de conteudo, como ao abrigo de urn 

manual109 de avaliac;ao apressadamente e politicamente elaborado. 

Alem do decreto-lei 9408/69 - conciliador e promotor do equilibria 

entre as partes - a redacyao do decreto-lei 400/91 contempla a inadaptayao 

profissional, a ser fundamentada numa avaliayao supostamente neutra que 

podera levar a rescisao do contrato, entre a empresa e o trabalhador. 

Na empresa existe algo de paradoxa!, ja que a mesma pode ter 

necessidade de tomar atitudes sobre o despedimento de pessoal, mas 

entao, nao deveria, em paralelo, fazer constantes referencias ao valor 

incalculavel dos seus recursos humanos. 

1.5.4 -ldentificac;ao de um processo descontlnuo- a intermitencia 

Neste processo, as tres dimensoes habituais da intermitencia 

apresentam-se relativamente equilibradas. 0 sigilo e o silencio nas fases 

inicial e de desenvolvimento foram as grandes caracteristicas do processo. 

Na irregularidade, a necessidade de se reverem os estudos iniciais e 

a resistencia a informac;ao atingem valores mais elevados e embora 

109 0 manual, alem de fomecer um criteria semelhante, defende o trabalhador de varias maneiras, mas 
e absolutamente conhecido que nao e neutro, uma fez que foi exactamente elaborado segundo 
anotac;Oes previas, que visam assegurar a perspectiva da empresa e nao o apregoado equilibria entre 
partes. Este, realmente, manifesta-se, mas e apenas quando a empresa nao tern necessidade de 
despedir. 
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naturais, uma vez que a tensao existente conduziu a diversas versoes do 

estudo. 

A dimensao menos significativa deste processo- interac9ao -tern 

urn valor media inferior (1, 7) a media geral da respectiva dimensao em 41%. 

Em sintese: apenas ha a assinalar que a "obtenyao da informa9ao" 

tern urn valor elevado na fase final, ao contrario do habitual, pelas razoes 

que se expuseram antes e pela componente do poder politico interne. 

Em termos globais, a "interrnitencia" aparece com urn valor absolute 

de 57%. 

lntermitencia do processo-Hierarquiza~io das direc~oes 

Fase inicial 

Obtent;ao da informat;ao lnteracc;ao lrregularidade 

3,2 1,7 2,6 2,5 

Fase de desenvolvimento 

3,2 1,3 2,6 2,4 

Fasefinal 

4,2 2,0 3,4 3,2 

3,5 1,7 2,3 2,7 

Quadro 8.5 

E curiosa como urn processo com urn desenvolvimento tao intense e 
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politico acaba por ter uma "interrnitencia" relativamente baixa, pelo que a n 
sua compreensao pode passar pelo constante sigilo e pela presen9a dos 

consultores internacionais ja citados OS quais tern metodos muito preciSOS n 
de actuayao. 

n 
1.5.5 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

A extensao temporal foi alga longa devido as repercussoes das O 
conclusoes apresentadas pelos consultores internacionais - 19,5 meses. 

A extensao "longitudinal" nao foi elevada - 60% - por se ter tratado D 
de urn caso entre dirigentes e administrayao. 
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A extensao global do processo atingiu urn valor de 60% pelo que o 

processo no seu conjunto se apresenta - 57% - como claramente 

descontinuo. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 

Extensio Temporal 

FIP Prazo total medio 

FF 

FD 

Fl 

Meses 

Figura 8.6 A extensao temporal do processo do Modele de hierarquiza~o das 

direc~oes. Fl - Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP

Fase de implementa~ao. 

1.6 - Emprestimo obrigacionista 

Esta decisao estrategica, a semelhanya da decisao "Areas de 

servi9o" contem urn sentido algo operacional, como se observant 

1.6.1 - Os factos 

0 montante do emprestimo em causa foi de tres milhoes de contos, o 

que nao sera despiciendo, destinando-se a financiar directamente urn 

importante investimento. 

0 processo iniciou-se com a auscultayao ao mercado nacional, sendo 

perceptiveis as nuances de politica exigidas pelos accionistas ligados a 
Banca. Com efeito, conforme aludimos no inicio da abordagem te6rica, 
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coexiste na empresa a situa9ao simultanea de accionista e de fornecedor de 

servi9os. Nesse sentido e face as condi9oes oferecidas terem sido 

aceitaveis, os Bancos subscritores acabaram por ser, naturalmente, o Banco 

Espirito Santo e a Caixa Geral de Depositos. Esta decisao ilustra 

claramente o caso em que a solu98o ja esta previamente encontrada e que a 

futura tomada de decisao vira a ser nesse mesmo sentido- "quasi-decision

making". 

1.6.2 - Os argumentos 

0 processo tecnico escolhido foi urn emprestimo obrigacionista 

subscrito inteiramente por aquelas entidades e, portanto, em circuito 

fechado. 0 processo de decisao desenrolou-se - ou melhor a sua hist6ria -

em paralelo com o processo de apresenta98o do pedido de coloca9ao em 

Bolsa e consequente aprova9ao por parte da mesma. 

A nuance estrategica deste processo de decisao residiu, sobretudo, 

em utilizar estrategicamente a capacidade financeira da Sacor Maritima para 

resolver, em parte, o financiamento de urn investimento tao avultado. 

Consequentemente, atraves dessa aplica9ao financeira, a empresa passou a 

apresentar urn equilibria financeiro diferente mais em conforme com o 

pretendido e, simultaneamente, a Petrogal obteve indirectamente o 

financiamento. 

1.6.3 - Conclusoes 

Este processo que observamos bastante de perto nao suscitou nem 

hist6rias, nem drama, nem nuances politicas, nem protestos dos 

trabalhadores, nem noticias jornalisticas, ao contrario das decisoes 

anteriores, sendo sem duvida uma decisao atravessada de racionalidade 

plena, a que o facto de se ter desenvolvido no meio bancario nao foi 

estranho. 

1.6.4 - ldentifica~ao de urn processo descontinuo -a interrnitencia 

Este processo, em qualquer uma das suas fases, apresenta valores 

moderados e bastante uniformes, conforme se conclui da observa9ao do 

quadro 8.6. Nada ha, portanto, a relevar. 
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Em sfntese: nada de especial ha a assinalar, excepto alguma 

·importancia dos contactos formais, na fase final. Em termos globais a 

intermitemcia e de 50% pelo que o processo sendo descontfnuo se situa, no 

entanto, 14% abaixo da media geral da "intermitencia". 

lntermitencia do processo-Emprestimo obrigacionista 

Fase inicial 

Obtenc;:ao da informacao lnteraccao lrregularidade 

2,4 2,7 1,6 2,2 

Fase de desenvolvimento 

2,8 3,3 2,8 3,0 

Fasefinal 

2,6 2,3 2,0 2,3 

2,6 2,7 2,1 2,5 

Quadro 8.6 

1.6.5 - Extensao global do processo e a descontinuidade 

A extensao do processo foi bastante curta, oito meses. A extensao 

longitudinal tambem nao foi significativa (20%), pelo que este processo 

apresenta a extensao total mais baixa de todos os processos na ordem dos 

20%. 0 processo, embora com urn valor de intermitencia significative a 

nlvel de descontfnuo, apresenta urn valor final que nao atinge os 50% o que 

se entende, visto ter sido uma "quase-decisao" conforme ja explicitado. 

Extensio Temporal 

FIP Prazo total radio 

Fl 

meses 

Figura 8. 7 A extensao temporal do processo de Emprestimo obrigacionista. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementa(fao. 
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Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 

1.7 - Parque de Aveiras de Cima 

0 parque de armazenagem de combustiveis e gases localizado em 

Aveiras de Cima foi construido como consequencia do fecho da refinaria de 

Lisboa e do respective parque de armazenagem e enchimento. 

1.7.1- Os factos 

A decisao estrategica nao residiu na decisao de constru9ao de urn 

Parque mas, sim, na forma encontrada em se conseguir envolver a Shell e a 

Mobil no projecto - muito relutantes no inicio - sem se perder a lideran9a do 

mesmo. A solu~o foi encontrada atraves da cria~o da Companhia 

logistica de combustiveis-CLC, com administra9ao conjunta. A outra 

vertente estrategica foi a liga9ao do parque a refinaria de Sines, por oleoduto 

subterraneo - o primeiro a ser construido no nosso pais. 

1. 7.2 - Os argumentos 

A questao nuclear deste projecto consistia em substituir urn grande 

Parque instalado junto a uma refinaria - como sempre - por urn Parque 

Ionge de qualquer refinaria. 

A primeira questao crucial que se colocou a esta decisao foi o fluxo 

de trafego de camioes pesados, com materias inflamaveis, que teriam de 

atravessar zonas densamente povoadas e, por outro lado, a relutancia, por 

parte de certas autarquias, em receber no seu territorio uma instala9ao 

enorme com produtos e gases combustiveis. 

A segunda dificuldade residiu em encontrar urn terrene de 60ha na 

margem norte do Tejo e proximo do Carregado, que constitui o baricentro 

teorico da actividade de distribui~o. Apenas se encontravam nessa 

situa9ao dois terrenos, tendo sido escolhido o que nao se encontrava 

proximo da base aerea da OT A e, logo, o que estava fora da area de 

jurisdi~o da AN.A. (Aeroportos e Navega~o Aerea). 
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A terceira questao que se colocou, embora menor, mas com melindres 

socio16gicos, relacionou-se com a negociayao e o pre9o dos terrenos que 

seriam atravessados pelo oleoduto, atendendo a imperatividade dos 

argumentos dos expropriadores publicos e as razoes opostas dos 

proprietaries. 

Por outro lado, o tipo de financiamento obtido atraves do BEl (Banco 

Europeu de lnvestimentos) eo apelo a financiamentos comunitarios, dada a 

componente positiva ambiental, foram factores nao muito usuais, mas 

positivos, que contribuiram para o born desenvolvimento do projecto. Nesta 

vertente de consensos tecnicos, regista-se a adaptayao da soluyao inicial de 

urn oleoduto para liquidos, para outro tipo bastante moderno, de oleoduto 

multi-produto - combustiveis e gas. 

1.7.3- Conclusao 

Esta decisao estrategica, assumida em meios abertos, com objectives 

exequiveis e com uma estrategia de compromisso - face a todas as 

entidades envolvidas e aos partners da C.L.C. - foi desenvolvida de forma a 

que nada se opusesse a sua concretiza9ao. 

1. 7.4- ldentificac;ao de um processo descontinuo -a intermit€mcia 

Este processo apresenta nas tres fases, as dimensoes com uma 

gradua9ao decrescente sintomatica, o que alias e relativamente tipico em 

grandes projectos industriais bern programados. 

A dificuldade de informayao inicial e a importancia da informayao 

externa foram elementos importantes, sendo urn pouco estranha alguma 

importancia da resistencia a informayao num projecto deste tipo. T odos os 

outros valores sao modestos com excepyao da "interac9ao" na fase inicial. 

Em sintese: as dimensoes "obtenyao da informayao" e "irregularidade" 

sao as mais importantes, sendo talvez o indicador mais representative a 

dificuldade na obtenyao inicial da informayao. A revisao dos estudos e as 

interrupyoes apresentam-se sem significado. Em termos globais a 

"intermitencia" apresenta-se com urn valor absoluto proximo do minimo de 

50% e urn valor relativo inferior em 14% a media geral dos processos. Estes 
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valores devem-se, sobretudo, a ausencia de valores significativos na 
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irregularidade do processo. 
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Fase inicial 

Obtenc;:So da informac;:So lnteracc;:So lrregularidade 

M u u u n 
3,4 

1,8 

2,8 

Fase de desenvolvimento 

2,3 

Fasefinal 

1,3 

2,6 

Quadro 8.7 

1. 7.5 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

2,2 2,7 

1,4 1,5 

1,9 2,5 

A extensao temporal, cerca de 28 meses, e significativa, tendo 

obrigado a manter, sem publicidade, urn mini-parque de distribuiyao em 

Cabo Ruivo, uma vez que ja nao havia refinaria e o novo Parque que se 

pretendia, ainda nao estava construido. 

A extensao longitudinal e bastante modesta - 40% - o que implica urn 

valor final de 50% para a extensao total. 

Com valores parciais relativamente modestos este processo acaba por 

ter, tambem, urn valor final de 50% relativamente fraco para urn processo 

descontinuo. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 
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Extensao Temporal 

Prazo total medic 

FIP 

FF 

FD 

Fl 

Meses 

Figura 8.8 A extensao temporal do processo do Parque de Aveiras de Cima. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementac;ao. 

1.8 - Fecho da Refinaria de Lisboa 

Nos ultimos vinte anos foram fechadas na Europa cerca de 55 

refinarias devido a duas ordens de razoes: o excesso de capacidade 

refinadora, traduzida numa oferta excessiva face a procura; os custos 

elevados para a reconversao das refinarias, tendo em conta as exigencias 

comunitarias sobre a poluic;ao. 

1.8.1 - Os factos 

A refinaria de Cabo Ruivo existia ha 61 anos. Embora tivesse sido 

revista em 1954 e praticamente reconstruida no inicio de 1980, tendo 

operacionalmente atingido elevados indices de performance, nomeadamente 

no ultimo ano de laborac;ao, estava, contudo, condenada, nao s6 pela 16gica 

comunitaria, como pelo facto de Portugal ter excesso de refinac;ao e ser, por 

isso, urn pais exportador. 

Na realidade, ainda havia outras razoes a ponderar: 

• Os terrenos nao eram propriedade da Petrogal. 

• A refinaria estava ja totalmente dentro da cidade de Lisboa. 
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• 0 pais apresentava excesso de capacidade e a refinaria era a mais velha. 

• Os lobbies imobiliarios pressionavam para a obtenc;ao daqueles terrenos 

com vista a sua valorizac;ao. 

• E, finalmente, a Expo-98, necessitava nao so daquele terrene, como de 

toda a area que rodeava a refinaria, na qual existiam o Parque de 

armazenagem e enchimento, as instalac;oes de blending de oleos, e 

carrosseis de enchimento de bilhas de gas, entre outros. 

1.8.2 - Conclusao 

A realidade anterior e as multiplas pressoes nao conferiam muitos 

graus de liberdade de actuayao a administrac;ao (uma das razoes citadas, 

por si so, quase que ja chegava para o fecho da refinaria, quanta mais o 

somatorio de todas elas). A decisao estrategica de fechar a refinaria de 

Lisboa, berc;o significative da industria quimica nacional, urn tabu tecnico 

nos recuados anos da guerra, e urn simbolo para milhares de operarios e 

gerac;oes de engenheiros, revelou-se liminar e liquida para o entao C.E.O., 

tanto mais que este privilegiava a politica partidaria e a refinaria nada lhe 

dizia, como homem. 

0 fecho da refinaria e a respectiva indemnizac;ao a Petrogal viria a 

colocar em oposic;ao, com alguma vivacidade, a Petrocontrol ao governo, 

governo que, curiosamente, nesta disputa era tambem o seu proprio socio. 

No ambito deste estudo e da sociologia das organizac;oes, outra 

conclusao a retirar - alem da anterior - e a de que a tomada de decisao 

efectiva foi determinada pelos varies poderes situados em torno da 

organizac;ao, sendo apenas formalmente assumida pelo actor-decisor 

principal. Afinal a decisao foi determinada pelas forc;as e lobbies do meio 

envolvente e nao pela Petrogal. 

1.8.3 - ldentifica~o de um processo descontinuo - a intermitencia 

0 processo desta decisao apresenta, em todas as fases, valores 

francamente baixos. 

Como se depreende da posiyao anterior, houve uma especie de 

fatalismo, apesar da saudade, na aceitayao do fecho da refinaria , foi essa a 

razao que se encontrou como causa dos valores baixos agora apurados. De 
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qualquer forma, os indicadores de toda a fase inicial ainda sao os que 

assumem o valor mais representative, sendo compreensivel, pois nao e 

todos os dias que se fecha uma refinaria. 

lntermitencia do processo-Fecho Refinaria Lisboa 

Fase inicial 

Obten9So da informa9Bo lntera~o lrregularidade 

1,6 2,3 3,0 2,3 

Fase de desenvolvimento 

1,0 2,0 1,8 1,6 

Fasefinal 

1,4 1,3 1,2 1,3 

1,3 1,9 2,0 1,7 

Quadro 8.8 

No mesmo sentido, apura-se que a propria dimensao mais significativa 

deste processo - "irregularidade" - tern urn valor media inferior em relayao 

ao valor media geral da respectiva dimensao em 21%. 

Em sintese: os indicadores com maior relevo foram os contactos 

formais e alguma resistencia (saudosismo) a cedencia da informac;ao. A 

"intermitencia" deste processo e assim muito fraca- 34%- ou seja o valor 

mais baixo de todos os processes. 

1.8.4 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

A extensao "temporal" assumiu urn valor media em oposiyao a 
extensao "longitudinal" de apenas 20%. Pode-se observar que o processo, 

embora proximo, nao atinge o valor de 50%. 
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Extensio Temporal 

FIP Prazo total medio 

FF 

FD 

Fl 

meses 

~--------------------------------:~) 
Figura 8.9 A extensao temporal do processo de Fecho da Refinaria de Lisboa. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementayao. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 

1.9 - Politica comunitaria -auto oil 

A decisao estrategica denominada auto-oil investimentos na refinac;ao 

resultou da adesao obrigat6ria ao programa comunitario com o mesmo 

nome e o seu objective consistia na melhoria do meio envolvente atraves da 

diminuic;ao gradual ate 2010 de varios tipos de poluic;ao110
. 

0 clausulado adoptado em materia ambiental na entao Uniao 

Europeia, tomava como referencia a definic;ao de uma bolha poluidora para 
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cada pais e que serve de limite a sua poluic;ao nas seguintes areas: D 
• Contaminac;oes do meio envolvente com enxofres e chumbos - leia-se 

gasolina e gas61eo auto. n 

D 
no Esta decisao estrategica e extremamente complexa e longa. Por canter materias 
importantes sabre a racionalidade plena e OS varios tipos de poderes que afectam a tomada n 
de decisao empresarial, tentarei a sua descri~ao sumaria a partir da boa ajuda que me foi 
prestada pelos engenheiros qufmicos da empresa, com liga~o a Bruxelas. 
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• Deteriorac;ao do meio envolvente, atraves de emissoes de gases, 

efluentes e danos do solo - leia-se laborac;ao de instalac;oes industriais, 

electricas, siderurgias, papeleiras e refinarias. 

Assim, cada pais tern de reduzir as suas emissoes de particulas de 

so2 (di6xido de enxofre), de benzeno e de NO (6xidos de azoto) ate ao limite 

estabelecido na sua "bolha". 

Nestes termos as refinarias da Petrogal sao duplamente penalizadas, 

tanto pelas emissoes das suas unidades industriais, como pelo fabrico de 

gasolina e gas61eo entendidos como produtos contaminadores do meio 

envolvente. 

1.9.1 - Os factos 

Na sequencia do lanc;amento do programa comunitario auto-oil, a 

Comunidade Europeia emitiu, em 1996, uma directiva com especificac;oes 

severas para a gasolina - passou de 200 ppm's para 50, e devendo acabar 

no ano 2000 a produc;ao de gasolina com o chumbo. Esta decisao 

implicava a reconversao de unidades refinadoras e, consequentemente, 

novos investimentos, independentemente, dos outros investimentos 

entretanto obrigat6rios a efectuar para a diminuic;ao da propria poluic;ao 

provocada pela laborac;ao das refinarias. 

A questao das exigencias comec;ou a revelar-se muito grave quando o 

Parlamento Europeu (P.E.), em 1997, por influencia dos lobbies do Norte, 

resolve agravar, inexplicavelmente, a proposta da Comissao ao providenciar 

urn pequeno efeito tecnico adicional anti-poluente, embora atraves de urn 

elevado custo financeiro adicional. Recorda-se que quanto menor for a 

presenc;a de poluente, mais dificil se torna retira-lo, uma vez que 

tecnologicamente os ultimos "ppm's" sao sempre os mais caros de eliminar. 

0 Conselho de Ministros do Ambiente, reagiu fortemente e passado urn ano 

chegou a urn acordo com o PE, baseado numa proposta intermedia entre a 

inicial da Comissao e a determinada pelo PE. De qualquer forma, a 

proposta final parece-nos, ainda, muito exigente em termos de investimentos, 

afectando, por isso, irremediavelmente as refinarias ibericas, irlandesa, 
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algumas francesas e gregas. Na opiniao de urn empresario com refinarias 

nos EUA e accionista privado da Petrogal: [ } 

" o lobby do norte da Europa, impede o financiamento do Estado 
r,] portugues, embora antes tenha sido largamente subsidiado pelos seus _ 

govemos e que querem forgar agora as refinarias 

mediterraneas ... (Barros, Expresso 27/09/97). 

Em relayao a Portugal, a proposta inicial da Comissao iria exigir, ate 

2005, investimentos de 32,9 milhoes de contos e a citada decisao do 

Parlamento alterou esse valor para 250 milhoes de contos. 

A Petrogal acabaria por ser atingida de varias formas, na medida que 

teve de rever o seu programa de aprovisionamento de crudes e de 

investimentos uma vez que e uma empresa que tern todas as suas refinarias 

no espa~o comunitario e nao tern aquela disponibilidade de capital. 

1.9.2 - Os argumentos 

Em reunioes ocorridas em Bruxelas, os paises do Norte afirmavam 

que ja tinham investido na reconversao e no fecho de refinarias. De acordo 

com a lei que estabelece a igualdade da concorremcia, o Sui teria tambem 

de o fazer, alem de nao poder, por defini~ao, continuar a poluir. A questao, 

que nao tera sido bern analisada, e que o Norte investiu antes, quando 

vigorava uma lei protectora - era possivel a subsidiayao governamental - , 

enquanto os paises do Sui tern, agora, de investir, mas com uma nova lei 

para cuja elaborayao o Norte - associado em lobby - nao foi estranho. 

Foi, por conseguinte, exercida alguma pressao - lobiagem - ao nivel do 

Parlamento Europeu por parte dos paises do norte da Europa, e o que e 

mais grave, e ter sido totalmente aceite sem qualquer racionalidade. 

A melhoria da qualidade do ar na U.E. a nivel rodoviario, deve ser feita 

numa 6ptica de dupla convergencia: combustive! mais limpo e motores mais 

limpos. 0 poderoso lobby da industria autom6vel - concentrado na 

Alemanha e ltalia - advoga que a melhoria do C02 dos escapes s6 pode ser 

obtida atraves do so2 nos combustiveis, isentando-se, assim, de efectuar 

graves investimentos de pesquisa no seu sector. Neste caso, o que o PE 

sabe, mas nao considera, e que as refinarias, mesmo com elevados 
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investimentos para retirar o so2 pretendido, emitem para a atmosfera atraves 

dessas novas unidades, mais que proporcionalmente e gravemente, C02. 

Sao questoes de qui mica ... 

Esta exigencia parece-nos relevante a nivel europeu pelo volumoso 

investimento adicional que implica, pela derrocada social que ira 

desencadear - urn emprego nas refinarias equivale a cinco induzidos -

devido ao fecho das refinarias do Sui e ainda pela forma etica como o 

assunto esta a ser tratado. Neste contexto, colocamos, porque pertinentes 

no ambito deste estudo sobre a decisao, as seguintes questoes: 

• A decisao dos membros do PE rege-se pela racionalidade plena? 

• A decisao das empresas do norte-europeu junto dos politicos, nao revela 

urn a actividade flagrante de lobby sem qualquer etica? 

• A decisao nao estara a instrumentalizar a poluic;ao, para obter outros 

efeitos e interesses econ6micos de certos lobbies? 

Referimo-nos a uma cadeia extremamente vasta de lobbies que inclui 

a industria autom6vel, consultores internacionais industriais interessados na 

reconversao das refinarias, os pr6prios refinadores do Norte, os quatro "Big 

Four' na area dos pareceres econ6micos das consultorias internacionais, os 

transportadores maritimes para a area do mediterraneo, etc., etc .. 

Esta tomada de decisao, que se tern encerrado e voltado a abrir, 

ilustra claramente o procedimento de "through mudding "por parte da 

empresa. 

1.9.3 - Conclusio 

Algumas destas questoes, no ambito dos poderes e da acc;ao dos 

lobbies a coberto das preocupac;Oes ecol6gicas foram introduzidas e 

analisadas no estudo sabre a tomada da decisao. 

A tomada desta decisao estrategica, tendo sido fundamental na 

Petrogal, obrigou a urn esforc;o nao negligenciavel quer para conseguir urn 

parceiro estrategico, quer na fusao- que lhe custa a independencia- como 

neg6cio do gas natural, para poder responder aos citados investimentos 

discriminat6rios. A nivel da Uniao, a decisao tomada tambem se revelou do 

maior interesse academico, porque veio a demonstrar na pratica uma total 
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despreocupa9ao com a ausencia de racionalidade plena 111 
- na area qui mica 

- nas suas decisoes. 

1.9.4 - ldentifica~ao de um processo descontinuo - a intermitencia 

Ao contrario da maioria das decisoes analisadas antes, a dimensao 

mais relevante, e em todas as fases, a irregularidade do processo. 

Recordamos que o processo se desenvolveu em Bruxelas e levou imenso 

tempo. 

Os pontos mais relevantes sao a necessidade de novos estudos - o 

que nos parece coerente - e a resistencia a cedencia da informa9ao. 

A dimensao irregularidade, que e a mais importante, tern urn valor 

medio superior a media geral da respectiva dimensao em 42%. 

Em sintese: a irregularidade do processo e a caracteristica mais 

relevante. Em termos absolutos a "intermitencia" atinge o valor de 58% e 

em termos relativos situa-se acima da media geral. 

lntermitencia do processo-Ambiente- Auto-oil 

Fase inicial 

Obten~o da infonna~o lnteraq:So lrregularidade 

3,2 2,0 3,4 2,9 

Fase de desenvolvimento 

2,4 2,7 3,6 2,9 

Fasefinal 

2,6 2,0 3,8 2,8 

2,7 2,2 3,6 2,9 
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D 
Quadro 8.9 O 

m Nesta descri~o, voltei a socorrer-me integralmente da boa ajuda da engenharia quimica da 0 
empresa ligada ao meio ambiente e Bruxelas 

" ... Menos 802 mas mais C02" 
Para se poder avaliar toda esta problematica devemos saber como tudo funciona. 0 processo 0 

quimico da hidro-dessulfuragao, essencial para a redu~o do enxofre nas gasolinas e gas61eos, 
combina o enxofre das moleculas dos hidrocarbonetos com hidrogenio na presenca de urn catalisador. 
A reacgao processa-se num reactor a temperaturas elevadas. 0 sulfidrico resultante e separado por 
absorgao com monoetanolamina e separado desta posteriorrnente por strippagem com vapor. 0 D 
sulfidrico resultante e depois alimentado numa Unidade Claus para acabar por se transforrnar em 
enxofre solido. Todo este processo envolve aquecimentos e arrefecimentos, uso de vapor e, como nao 
podia deixar de ser, energia electrica, pois os produtos sao bombeados atraves de todo o circuito. 
Calor, vapor e energia electrica sao produzidos nas refinarias, queimando fuel em caldeiras e n 
produzindo, portanto C02, urn dos principais gases com efeitos de estufa. A produgao de C02, fungao t J 
do 802. que se deixa de produzir pelo abaixamento do teor de enxofre nas gasolinas e gas61eos, tern a 
forma de exponencial, quer dizer, cresce mais rapido do que o seu factor. 
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1.9.5 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

A extensao temporal e longa, porque tudo depende, ainda, da 

avalia9ao de Bruxelas e do volume de capital a injectar na refina9ao112
. Ou 

seja, a implementa9ao fisica de todo o processo ainda nao esta encerrada. 

A extensao "longitudinal" e forte, pois o processo nao atravessa muitas 

direc96es, mas o seu efeito repercute-se sobre o futuro do pessoal de todas 

as direc96es. Apurou-se o valor de 80%, o que nos conduziu a urn valor da 

extensao total de 90%. 

Em termos de descontinuidade, o processo atinge o valor de 73%, 

pelo que se pode considerar urn processo plenamente descontinuo. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 

partir dos valores apresentados no Anexo II. 

Extensao Temporal 

Prazo total media 

FD 

Fl 

Meses 

Figura 8.1 0 A extensao temporal do processo de Politica ambiental - auto oil. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementac;ao. 

FIP 

112 Esta decisao, em boa verdade, e um conjunto de varias decisoes comunitarias e nacionais estando 
umas ja fechadas e permanecendo outras em aberto. 
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1.10- Mega-promo~ao publicitaria 

Muitas das decisoes estrategicas e ate operacionais da Petrogal estao 

relacionadas com o conceito e a importancia da quota de mercado absoluta 

que detem no mercado nacional de combustfveis. Estao neste caso as 

campanhas publicitarias e as areas de serviyo nas auto-estradas. Assim, e 

indispensavel iniciar a descriyao da decisao, por uma brevfssima alusao a 
questao da quota de mercado. 

A quota de mercado e urn conceito fundamental em qualquer sector 

de actividade, tornando-se, porem, crftico na economia dos combustfveis. 

Esta foi sempre uma ideia fixa da Direcyao de Rede, independentemente da 

personalidade dos sucessivos directores-gerais que porIa passaram. 

A quota de mercado, que no caso das gasolinas, gas61eos e 

lubrificantes nao pode descer, baseia-se num conceito tecnico elementar, 

embora esteja fortemente conotada como esquema financeiro que rodeia o 

calculo da rentabilidade ROCE. 

0 conceito de "margem global" decompoe-se em margem unitaria - o 

preyo do crude e administrative - e quantidades vendidas. Como a margem 

unitaria e relativamente pequena, e como por outro lado, o produto e uma 

commodity, sendo por isso vendido maciyamente, a variavel privilegiada a 

controlar e o volume da quantidade vendida, a qual, ao ser comparada com o 

consumo nacional ou a procura da origem ao conceito de quota ou share de 

mercado absoluta. 

Neste contexto deve entender-se a afirmayao de que na economia 

dos combustfveis a sustentabilidade da quota de mercado e sin6nimo de 

sobrevivencia das empresas distribuidoras e revendedoras de combustfveis. 

A aplicayao da teoria dos 4 P's de Kottler aos combustiveis auto 

determinam que estes, como commodities que sao, se tornem urn bern 

eminentemente consumfvel e, sendo, por isso, susceptfveis de serem 

promovidos mais pela publicidade do que por equipas de venda, uma vez 

que estas, habitualmente, estao mais dirigidas para a promoyao dos bens 

industriais. Porem, neste caso dos combustfveis a 16gica era, ha 40 anos, 
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ao contrario. Nesta data, uma das soluc;oes consistia na linha anglo

sax6nica, no lanc;amento de uma campanha para a obtenc;ao de urn volume 

de pontos acumulados obtidos a partir do abastecimento nos postos da 

marca e que se destinavam a ser trocados por objectos personalizados, 

destinados a uma colecyao. 

Porem, era na qualidade de servic;o de cada posto abastecedor- e 

nao na do produto - que assentava a forma de obter a fidelizac;ao do cliente. 

A qualidade de servic;o era garantida atraves do pessoal que abastecia as 

viaturas e gerou, na minha opiniao, uma figura, sociologicamente impar -o 

"homem que metia gasolina e via a pressao dos pneus" - porque, em termos 

de exclusao social, nao sabia fazer mais nada. No entanto, era a simpatia 

desse homem, a sua afabilidade e prontidao ao disponibilizar-se para lavar 

os vidros, vera pressao dos pneus ou verificar o nivel do oleo, sempre de 

semblante risonho, sem demonstrar qualquer enfado, que constituia a melhor 

publicidade ao posto de gasolina e, obviamente, a Galp-Petrogal. 

Mais tarde, o conceito de self-service veio alterar toda esta situayao, 

perdendo-se gradualmente essa figura genuina da economia pessoal dos 

combustfveis, e perdendo-se, sobretudo, a sua acyao positiva e directa para 

a fidelizayao do cliente a marca e ao posto do combustive!. 0 novo conceito 

de abastecimento dos combustiveis auto que veio revolucionar o mercado 

iniciou-se com as novas posic;oes de venda nas auto-estradas e o respective 

self-service. Acabou dessa forma a teoria da qualidade do servic;o baseado 

na atenyao pessoal, ficando em sua substituiyao a imagem moderna das 

novas posic;oes de venda de combustfveis que englobam uma serie de 

actividades de lazer, atraves das quais se processa o apelo indirecto ao 

consumo em massa, de combustiveis. 

Esta decisao estrategica e a decisao a seguir descrita "Areas de 

servic;o" tern esta primeira parte descritiva em comum. Passamos agora, 

propriamente, a decisao "Mega-promoyao". 

Os instrumentos classicos de promoyao de vendas de combustfveis 

foram, como acabamos de ver, alterados ou substituidos, passando a 

promoc;ao de vendas a ser canalizada atraves da publicidade na televisao, 

radio, revistas da especialidade e apoios a varios desportos motorizados. 
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As campanhas de publicidade, dada a natureza commodity dos 

produtos, nao sao faceis de conceber. 

E neste ambito que surgiu ha vinte anos e de uma forma marcante, 

uma etapa no campo publicitario consubstanciada na mensagem "Nos 

postos Galp, por cada litre abastecido, voce esta a contribuir, com uma 

percentagem monetaria, para as corporayoes de bombeiros do pais". 0 

entao presidente da empresa fez questao de estar presente na cerim6nia de 

entrega de ambulancias, amplamente e logicamente publicitada em toda a 

comunicayao social, com o emblema "Galp" colocado em todo o sftio que 

fosse visfvel para as camaras de televisao. 

Perante toda esta mudanya no meio envolvente e na promoc_fao 

publicitaria dos produtos, o sector petrolifero portugues viria, em 1994, a ser 

confrontado com o problema resultante da liberalizayao do mercado nacional 

por exigencia de Bruxelas. Era mais que consabido, que com a entrada de 

novos concorrentes e sendo o consume nacional estavel, todas as 

companhias residentes iriam perder quota de mercado. A Petrogal, por 

possuir a maier fatia do mercado, ainda iria perder mais que 

proporcionalmente - economia de escala invertida - que as outras 

empresas. 

As repercussoes da liberalizayao do mercado sobre as quotas 

mantinham-se perfeitamente nas apreensoes da empresa, levando-a a 

lan9ar nao mais uma campanha publicitaria, mas algo de muito especial que 

pudesse de alguma forma travar o impacto previsto nas suas vendas. 

A soluyao encontrada foi uma "Mega promoyao", constitufda pelo 

lanyamento de quatro grandes campanhas publicitarias, que apareceram 

diariamente - daf o seu custo avassalador - baseada na "palavra e no 

logotipo Galp" e associadas a urn sorteio gigante diario de telem6veis e de 

autom6veis, entre todos os consumidores que se abastecessem em qualquer 

posto Galp. Avanc.fo agora alguns pormenores concretes sobre o gigantismo 

da mega-promoyao: 

• A Av. Miguel Bombarda, em Lisboa, foi fechada ao transite num domingo 

a tarde, para a realizac_fao de uma das campanhas. 

• 0 desfile para filmagens envolveu tres mil figurantes. 
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• 0 desfile repetiu-se quatro vezes, para apenas se apurarem quarenta 

minutes de filmagens, dos quais seriam seleccionados entre 12 a 20 

segundos, para passagem na televisao. 

• lndependentemente desta acyao publicitaria, com todos estes figurantes 

de "telem6vel na orelha", foram, ainda, efectuadas mais tres campanhas: 

os gatos pretos e o azar, a familia a viajar em ferias e o espada 

americana dos anos 50 associado aos 20 litros aos 100 quil6metros. 

• Foram sorteados em oito meses, oito apartamentos no Algarve, mais de 

duzentos autom6veis e cinco mil e setecentos telem6veis. 

Por sua vez, cada posto publicitava, localmente, os resultados do 

sorteio, independentemente da Petrogal o fazer a nivel nacional - recorda-se 

o programa da SIC, com a imagem emblematica de uma conhecida 

apresentadora113 e em horario nobre da referida estac;ao. 

No entanto, sociologicamente, e interessante analisar a reacc;ao das 

"massas" a esta campanha. 

Na realidade, estava em pleno lanc;amento no pais, os telem6veis 

que constituiam ainda uma novidade. Entao o principal produto a sortear 

diariamente, e diga-se prodigamente, eram exactamente os telem6veis para 

aproveitar a apetencia das "massas" por esse novo instrumento. Ate 

aconteceu sair por mais de uma vez urn telem6vel a mesma pessoa, a qual 

telefonava para a empresa, dizendo que ja lhe tinha saido urn, e 

perguntando se nao era engano ... 

Assim, duas empresas de grande dimensao em campos visceralmente 

opostos, entendiam-se perfeitamente, dando urn exemplo substancial de 

como se processam forc;as de lobbies no seu melhor. 

A campanha pode-se considerar urn exito total. Na realidade, 

embora a quota de mercado da empresa tivesse sido ligeiramente atingida 

nao foi contudo na dimensao considerada indesejavel e perigosa. Para uns 

-a agencia de publicidade EPGrrBWA- a campanha "Mega-promoyao", tera 

113 No neg6cio do gas, a empresa apresentou em paralelo, uma grande campanha atraves do "homem 
da botija", acompanhado da critica da conhecida figura do diacono Remedios. 
No entanto, esta campanha com enorme exito da Galp reportava-se ao neg6cio do gas, e portanto, e 
alheia a Mega prom~o. 
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sido uma das maiores e mais bens concebidas e realizadas no pais, mas 

para outros implicou custos fora do comum. 

A analise do processo desta decisao estrab3gica apresenta algo de 

novo, pelo que, descendo para niveis operacionais, iremos abordar as 

variaveis "intermitencia" e a "extensao do processo" em cada uma das fases 

deste processo de decisao, apresentando os respectivos resultados. Em 

primeiro Iugar, temos de assinalar que o processo, embora altamente 

centralizado, alias como foram praticamente todos os processes, ao nivel da 

comissao executiva, apresenta-se, relativamente, como urn dos mais 

descentralizados atendendo a que a decisao, nas fases de desenvolvimento 

e final, foi da competencia exclusiva do director-geral. Pelo menos foi o que 

se passou em termos formais porque informalmente o director-geral ia 

informando, previamente, a comissao executiva sobre a evolu~o do 

trabalho. 

0 processo caracteriza-se por urn comportamento politico fraco, o 

que e perceptive! dada a sua natureza e nao e mais descentralizado em 

relagao aos servigos devido a presenya da agencia de publicidade. 

A necessidade da existencia de urn processo para analise da 

decisao, foi, no entanto, claramente identificada. 

1.1 0.1 - ldentificac;ao de um processo descontinuo - a intermitencia 

Na fase inicial do processo a dimensao "obtengao de informa~o" 

sobrepoe-se largamente a interacgao e a irregularizagao entre os servigos. 

Na obtengao da informagao, o facto mais relevante reside na dificuldade em 

recolher informagao e as dimensoes "irregularidade do processo" e 

"interacgao" atingem urn valor medio bastante baixo. 

A dimensao mais significativa neste processo obtengao da 

informagao -tern urn valor medio superior a media geral da respectiva 

dimensao em 4%. 
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lntermitencia do processo-Mega promo~io publicitaria 

Fase inicial 

Obten~o da informac;:ao lntera~o lrregularidade 

3,0 3,0 1,4 2,5 

Fase de desenvolvimento 

3,8 3,0 1,0 2,6 

Fasefinal 

3,8 2,7 1,0 2,5 

3,5 2,9 1,1 2,5 

Quadro 8.10 

Em sfntese: a decisao "Mega promoc;ao" tern urn processo em que a 

variavel "intermitencia" assume os seus valores mais significativos a nivel da 

"obtenyao da informac;ao", e, dentro desta, tanto a dificuldade em se obter 

informayao como a importancia atribuida a informayao externa (agencias de 

publicidade). Os valores menos significativos estao nas fases de 

desenvolvimento e final e devem-se aos diminutos contactos formais 

estabelecidos entre os servic;os e o exterior. 

Em termos globais, a "intermitencia" do processo atinge valores em 

termos absolutes de 50% e, em termos relatives, a intermitencia deste 

proceSSO e inferior a media geral de todOS OS procesSOS, em 14%. 

Este processo, pela natureza das questoes que envolve, e urn dos 

que apresenta uma intermitencia relativamente baixa. 

1.1 0.2 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

Em relayao a durayao temporal do processo verifica-se que a 

durayao das fases que o compoem e muito curta e uniforme, nao 

ultrapassando os tres meses. As razoes, porque aceitamos, sem refutar 

estes resultados minimos, residem no facto de haver uma agencia externa 

de publicidade no processo com custos especfficos e a propria natureza 

tecnica e circunscrita do mesmo. 

Em relayao a extensao longitudinal, o processo apresenta urn valor 

elevado (80%), o qual deve ser lido na perspectiva de que esta decisao 
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proporcionou uma importante transforma9ao da imagem da empresa junto 

do publico consumidor. A extensao global deste processo de decisao e na 

ordem dos 51%. 

Finalmente, a decisao sobre a "Mega promoyao" apresenta urn 

processo descontinuo com urn valor de 50%. 

~--------------------~U 
Extensio Temporal 

L---~--~--~--~--~~--~--~~----JL---1~~--~~L-~~~ Meses 

Figura 8.11 A extensao temporal do processo de Mega-promo{:ao publicitaria. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementa{:ao. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 
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"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a 0 
partir dos valores apresentados no Anexo II. 

1.11 - As areas de servi~o 

A decisao estrategica que denominamos de "Areas de servi9o" e 

bastante extensa e, em principia, englobaria varias decisoes todas 

interligadas, desde a op9ao por este tipo de postos, a necessidade da 

imagem da Galp estar presente nas auto-estradas, aos hoteis, restaurantes e 

lojas de servi9o que existem em funyao da necessidade de paragem 

reparadora do automobilista ou da necessidade e consequente 

aproveitamento para abastecer de combustive!. 
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A decisao estrategica que iremos abordar prende-se, portanto, com a 

presenya da Galp nas auto-estradas, atraves de posiyoes com urn 

abastecimento de combustive! eficiente e construc_foes arquitect6nicas 

adequada as necessidades operacionais. Constitui uma decisao 

estrategica algo proxima das decisoes operacionais, tendo sido escolhida 

para se constituir urn painel de catorze decisoes diversificadas. 

A filosofia dos postos de abastecimento nas auto-estradas recolhe 

dos mesmos argumentos ja descritos na decisao anterior da "Mega 

promoyao", ou seja, salvaguardar a quota de mercado e a marca Galp. 

Consubstancia tambem uma indispensavel actualizayao face a nova rede 

rodoviaria. 

Temos de esclarecer que as sub-areas de servi9o como hoteis, 

restaurantes e lojas, encontram-se todas concessionadas a terceiros, 

embora a responsabilidade global da gestao seja da competencia da 

Galpgest, firma associada da Petrogal, enquanto que o custo de 

manutenc_fao destes postos e crucial e, a cargo da Petrogal. 

As areas de servi90 com os multiples servic.fOS que prestam, parques 

de estacionamento de pesados e ate parques de descanso, constituem hoje 

urn fen6meno sociol6gico importante para a analise de comportamentos de 

"massas" numa sociedade de consumo motorizada e, onde, o simbolo e o 

denominador comum psicol6gico nesses espac_fos e o dominio do 

autom6vel, enquanto maquina possuida. 

1.11.1 - ldentifica~ao do processo descontinuo- a intermitencia 

Na fase inicial, a dimensao com importancia mais significativa foi a 

"obtenyao da informac_fao", sendo a "dificuldade da informayao" o indicador 

com maior valor. Na interacyao do processo, o facto mais saliente sao os 

"contactos com o Estado"114
. No entanto, todas as dimensoes tern nesta 

fase urn valor significative acima da media geral, na ordem de 47%, mas 

com valores uniformes. Na fase de desenvolvimento a obtenc_fao da 

informac_fao continua a ter urn alto significado, com valores absolutamente 

B
4 0 dialogo com a empresa Blisa e as Autarquias e bastante complexo. 
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constantes e elevados em todos os indicadores, na interac9ao nada ha a 

assinalar enquanto que a irregularidade apresenta valores bastante baixos. 

Na fase final do processo, esta decisao volta a apresentar na 

dimensao "obten9ao de informa98o" o valor mais alto, enquanto que na 

irregularidade se observa uma serie de valores bastante baixos. Nestes 

termos, e com bastante interesse conclusive, factos como interrup9oes 

prolongadas ou resistencia em ceder a informa98o nao tern, curiosamente, 

significado de maior. A dimensao mais significativa deste processo tern urn 

valor medio superior a media geral da respectiva dimensao, em 10%. 

Obtencao da inforrnacao 

4,0 

3,8 

3,4 

3,7 

lntermitencia do processo- Areas de Servi~o 

Fase inicial 

lntera~o 

4,0 

Fase de desenvolvimento 

3,3 

Fasefinal 

2,7 

3,3 

Quadro 8.11 

lrregularidade 

3,8 

2,4 

2,0 

2,7 

3,9 

3,2 

2,7 

3,2 

Em sfntese: a decisao sobre as areas de servi9o, tern urn processo 

em que a variavel intermitencia assume valores significativos - 64% e 

superior a media geral desta dimensao. 

0 valor mais significative e atingido na fase inicial, na dimensao 

"obten98o de informa9ao", com a importancia da informa98o externa e o 

valor menos significative regista-se na fase final, na dimensao 

"irregularidade" em qualquer dos seus indicadores. 

1.11.2 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

Em rela98o a dura98o temporal do processo, as fases inicial e de 

implementa9ao sao as mais longas. A dura98o media do processo desta 

decisao e bastante reduzida. 
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Em relac;ao a extensao longitudinal desta decisao verifica-se que e 

algo profunda (80%), por passar por muitas direcc;oes, atendendo a 
burocracia interna e externa que exige. 

A extensao global deste processo de decisao - consequencia das 

duas extensoes citadas -tern o valor de 50%. 

0 processo de decisao sobre as "Areas de servic;o", apresenta-se com 

urn processo descontinuo na ordem dos 57%. 

Extensio Temporal 

FIP Prazo total medio 

FF 

Fl 

Meses 

Figura 8. 12 A extensao temporal do processo das Areas de servic;o. Fl - Fase 

lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de 

implementac;ao. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a partir 

dos valores apresentados no Anexo II. 

1.12- Cartio-Galp 

A filosofia de qualquer cartao abastecedor de combustive! tern por 

objectivo obter a fidelizac;ao do cliente e, portanto, assegurar vendas na 

perspectiva de manter a quota absoluta de vendas. Este tema do market 

sharing ja abordado na decisao estrategica "Mega-promoyao" tambem deve 

ser aqui considerado, como parte integrante desta decisao estrategica. 
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1.12.1- Os factos 

0 cartao magnetico, tipo multi-banco, para abastecimento automatico 

de combustive! a qualquer hora, sem movimentar dinheiro e sem filas de 

espera, foi introduzido pela Mobil e desenvolvido pela Petrogal. 

A filosofia e a for9a do cartao Galp surge no aproveitamento da 

enorme rede de postos de abastecimento disseminada por todo o pais. A 

Galp possui cerca de 1100 postos, ou seja, 45% da rede total do pais e o 

cartao, ao cobrir 85% destes postos, constitui urn servi9o disseminado pelo 

pais e, portanto, com plena aceita9ao. No final de 2000, a utiliza9ao do 

cartao significa 17% das vendas anuais medias, pensando-se que pode ir 

aos 60% do total, demonstrando de alguma forma a adesao ao valor do novo 

dinheiro de plastico por parte de determinados extractos sociais. 

A for9a do cartao reside, para alem de tornar exequivel urn rapido 

abastecimento, na concessao de urn pequeno desconto e de servir tambem 

para pagar portagens e, sobretudo, fornece as empresas aderentes, 

gratuitamente, indicadores bastante uteis para a gestae da sua frota e do seu 

pessoal. Por outro lado, como o cartao esta dirigido a empresas com frotas 

volumosas, funcionarios publicos e das For9as Armadas, o recebimento 

mensal dos fornecimentos esta garantido. 

0 cartao Galp exigiu a consuma~o de urn servi9o informatica proprio, 

na empresa, nao s6 pelas exigencias tecnicas, como pela imagem de 

eficacia e modernidade que confere a marca Galp. Se o sistema por 

qualquer razao falhar, seja em que posto for e a que horas for, sera sempre o 

prestigio do cartao e, logo da empresa, que serao atingidos. 

1.12.2 - Os argumentos 

A introdu9ao deste novo servi90 levantou uma serie de 

constrangimentos e de apreensoes a varies niveis. 

Na empresa, e segundo os Servi9os da Direc9ao de Rede a cria~o 

do cartao aumentou o volume de vendas, mas, por outro lado, teve de se 

conceder descontos e o volume das vendas a dinheiro decresceu, pelo que o 

ganho Hquido e algo indeterminado e, nesta 6ptica, o cartao de fideliza~o 

surge como urn "produto canibal"! De facto o comportamento 

organizacional dos chefes de venda da empresa merecia ser melhor 

u 
u 
~~ 

]· 

~I 

u 
[1 

n 
[I 

n 
u 
n 
0 
n 
0 
D 

0 
n 
n 
n 
n I· 



IU 

u 
a 
n 
n 
0 
n 
0 
0 
0 
n 
n 
0 
0 
n 
D 

D 

n 
] 

] 

l 

397 

estudado, assim como a reac9ao de certos utilizadores frotistas do cartao, 

que o encaram como urn verdadeiro instrumento de controlo da sua 

presen98 na estrada. Por outro lado, ao nivel dos revendedores a aceita9ao 

nao foi de modo uniforme, por ser considerado tanto como uma forma 

impessoal de vender, como por lhes retirar a circula98o de importantes 

verbas que constituiam o seu fundo de maneio. 

1.12.3 - Conclusao 

A decisao estrategica do cartao Galp como objective de fidelizar 

clientes foi uma decisao consensual com objectives exequiveis embora sem 

optimiza96es excessivas. Nesta decisao o que importa salientar e a 

imagem que o cartao confere ao seu possuidor e que e aproveitada pela 

empresa. 

1.12.4- ldentifica~ao de um processo descontinuo -a intermitencia 

Este processo apresenta valores substancialmente altos, embora 

uniformes, em todas as fases. 

A dimensao "obten9ao da informa9ao" e do desenvolvimento do processo -

que atinge urn dos valores mais altos de toda a analise - sao significativos, 

na ordem de 80% em rela98o ao maximo. Tambem nas fases de 

desenvolvimento e final se observaram valores bastante significativos, 

nomeadamente, na importancia das informa96es externa e interna e no 

volume elevado da informa98o necessaria - Quadro 8.12. 

Obtencao da informacao 

4,2 

4,2 

4,0 

4,0 

lntermitencia do processo-cartao Galp 

Fase inicial 

lntera<*io 

3,7 

Fase de desenvolvimento 

4,0 

Fasefinal 

4,0 

3,1 

Quadro 8.12 

lrregularidade 

3,6 

4,0 

3,4 

3,5 

3,8 

4,0 

3,8 

3,9 
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A dimensao "obtenyaO de informayao" e a mais significativa deste 

processo e tern urn valor medio superior a media geral desta dimensao em 

18%. 

Em sintese: temos de salientar pelos seus valores significativos e 

poucas vezes observados neste estudo, a qualidade insuficiente da 

informa9ao, as interrup9oes elevadas e a necessidade de novos estudos. 

Em valores globais e em valor absoluto, observa-se urn alto valor para a 

variavel "intermitencia" no valor de 78% a qual esta acima da media geral 

em 33%. 

1.12.5- Extensao global e a descontinuidade do processo 

A extensao temporal e longa- 28 meses. A extensao longitudinal, e 

elevada - 80% - nao pelo impacto no interior da empresa, mas porque a 

sua elaborayao teve a intervenyao de bastantes Direcyoes. 

A extensao global e de 70%. 

Com os valores citados obtem-se urn processo do tipo descontinuo 

forte, na medida em que se apurou urn valor final de 74%. E urn dos 

valores mais pronunciados. 

Extensio Temporal 

Prazo total medio 

FIP 

FF 

FD 

Fl 
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...._____ ________ _____. 

Figura 8.13 A extensao temporal do processo do Cartao-Galp. Fl - Fase lnicial; FD 

-Fase de desenvolvimento; FF - Fase final; FIP - Fase de implementayao. 
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Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"ilitermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a partir 

dos valores apresentados no Anexo II. 

1.13- Mono-b6ia porto de Leixoes 

A mono-b6ia e urn sistema de acostagem e descarga de crude 

situada em pleno oceano e constitui-se como urn sistema alternativo a 

portos pouco profundos ou com aguas muito agitadas e congestionados em 

terrnos de trafego. E este o caso do terminal petrolifero de Leixoes. Este 

sistema, embora exista em todos os continentes, nunca tinha sido instalado, 

por diversos motivos tecnicos e politicos, em Portugal. 

Os argumentos avanc;ados pela Direcgao de planeamento da Petrogal, 

ja no inicio da decada de 80, relacionavam os sucessivos adiamentos do 

projecto com as divergencias entre varias Direcgoes e entidades externas a 

envolver, ou seja, relacionavam-se com o elevado peso politico do projecto 

na medida que colide com os interesses do porto de Leixoes. 

Em meados de 1995, embora rodeado de bastante sigilo interno e 

externo, foram efectuados novos estudos com vista a sua construyao 

conseguindo-se obter, estrategicamente, urn previo agreement positivo do 

Ministerio do Ambiente, tendo-se entao tornado a decisao da sua construgao 

efectiva, embora rodeada de bastante recato. 

A construgao da infra-estrutura flutuante - vulgo mono-b6ia -

efectuou-se num estaleiro estrangeiro especializado e passou despercebida. 

A ligagao subterranea, tipo oleoduto, debaixo do leito do oceano foi 

adjudicada a uma firma construtora estrangeira especializada neste tipo de 

infra-estrutura e com uma noticia discreta na imprensa. 

A defesa deste projecto, durante a sua construyao e quase finalizagao 

foi efectuada sempre de forma racional a posteriori. A base era a melhoria 

ambiental para alem do abastecimento directo da refinaria do Porto. A 

discriyao da construyao e a apresentagao do projecto como urn facto quase 

consumado acabou por ter urn efeito dramatico no acto da abertura do 

mesmo. 
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A emergencia e a justificac;ao da construc;ao deste terminal flutuante, 

que se pretendia alternativo ao porto de Leixoes, merece-nos urn breve 

resumo, atendendo a que ilustra, algumas das contradic;oes da tomada de 

decisao racional, questao essencial que nos tern preocupado ao Iongo do 

presente estudo. 

A refinaria do Porto todos os anos se ve obrigada a paralisar uma ou 

duas semanas. 0 mau tempo, que ali se faz sentir, obriga muitas vezes a 

encerrar o porto de Leixoes e sempre que esta situac;ao se verifica, a maioria 

das entidades preocupa-se apenas como risco de ruptura do abastecimento 

do pais, o que sendo vital, nao esta em causa neste caso uma vez que a 

refinaria de Sines opera ininterruptamente, existindo, por conseguinte, 

reservas de seguranya. 0 ponto fundamental, que era a paragem tecnica 

da refinaria, era sistematicamente ignorado. De facto, uma paragem nao 

programada de qualquer refinaria, em qualquer local, sera sempre critica em 

termos de custos variaveis devido aos consumos anormais para o arranque, 

podendo esta situac;ao inviabilizar todo o exercicio econ6mico de refinac;ao. 

A gravidade da situayao que se repetia anualmente era uma realidade 

para a Petrogal justificando plena e racionalmente o recurso a construyao de 

uma mono-b6ia em aguas exteriores ao porto de Leixoes. Contudo, este 

projecto em termos operacionais s6 tern justificac;ao econ6mica- VAL, TIR

se laborar todo o a no e nao apenas duas semanas, periodo durante o qual o 

porto de mar ficava encerrado ao trafego. Esta questao de retirar a APDL e 

aos cofres do Estado uma receita muito significativa nao era pacifica, pese 

embora a racionalidade econ6mica dos custos da Petrogal e o forte empenho 

do seu presidente. A nao ponderac;ao desta questao, entre outras, foram as 

causas do conflito que entretanto se gerou, nomeadamente, entre 

Ministerios. 

1.13.1- Os factos 

A mono-b6ia tinha de ficar urn pouco afastada da costa devido ao 

calado dos navios de 130.000 toneladas, e, tambem, para ficar fora da 

jurisdic;ao da Administrayao dos Portos de Douro e Leixoes (APDL). 

Na fase final da construyao, quando tudo ja era visivel e quase 

consumado, surge urn grave contencioso, como desde sempre parecia 
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inevitavel, entre a Petrogal, a APDL e os Ministerios do Ambiente e da 

Economia. 0 arranque do sistema fez-se quase a revelia e contra a vontade 

de varias entidades. 

Racionalmente tudo foi garantido, com excepgao, da forga 

burocratica, das estrategias subjacentes dos actores, da politica entre 

organizagoes e da natureza imprevisivel do mar. 

Na data do arranque, a partir da refinaria do Porto, ocorre urn derrame 

de crude que provoca a poluigao da praia em frente a refinaria, dando origem 

ao acidente que entao envolveria vidas humanas. Por todas estas razoes o 

sistema mono-b6ia, ap6s essa data e devido a problemas tecnicos, alem de 

politicos, nunca mais conseguiu arrancar. 0 custo do investimento por 

imobilizagao do sistema em sete milhoes de contos, ultrapassa o dobro do 

valor previsto, estando ainda por apurar os custos de contencioso entre as 

estrategias e os homens e entre a racionalidade plena e o poder nas 

organizagoes. 

1.13.2 - As conclusoes 

0 que nos interessa no ambito deste estudo e que o fracasso tera 

residido no facto dos objectives serem demasiado ambiciosos face a 
natureza do mar e do subsolo e o projecto ter sido assumido num meio 

ambiente fechado - atendendo a ignorancia oficial do processo pela APDL -

alem de se ter optado por uma estrategia deliberadamente aut6noma e se ter 

pretendido resultados optimizados apenas em teoria. 

1.13.3 - ldentificagao do processo descontinuo -a intermitencia 

Na fase inicial, a dimensao com importancia mais significativa e a 

obtengao da informayao que excede a media geral constituindo o indicador 

"importancia da informayao externa" o elemento mais importante como faz 

todo o sentido face a decisao efectuada. 

A dimensao "interacyao entre servigos", nomeadamente, a actuayao 

em sistema fechado, apresenta valores baixos e na dimensao "irregularidade 

do processo" observa-se que esta excede a media geral respectiva em 24%. 

Na fase de desenvolvimento, o panorama das dimensoes eo mesmo, 

embora com valores mais baixos. Na fase final a situagao e diferente, 



402 

embora a interacgao entre servigos continue com valores baixos. No 

entanto, a dimensao "irregularidade" tern urn valor significative (4,8 em 5,0). 

Esta realidade deve-se ao facto de no processo se observarem interrupgoes 

frequentes e algo demoradas e, ainda, a necessidade de novos estudos e 

resist€mcia a cedencia de informayao. Estes indicadores sintetizados no 

Quadro 8.13, pelo seu conteudo e elevado valor, constituem urn referencial a 

reter em relagao a todos os outros processes. 

A dimensao mais importante e a citada "irregularidade" cujo valor 

medio e superior a media geral da respectiva dimensao em 44%. 

Em sfntese: a decisao "mono-b6ia" constitui urn processo em que a 

variavel "intermitencia" assume valores significativos. Na fase inicial a 

importancia regista-se ao nfvel de "obtengao de informayao", e, nesta, a 

importancia da informagao externa (firmas estrangeiras construtoras). Na 

fase final e a dimensao "irregularidade" que tern valores muito elevados. 

0 valor menos significative e obtido na fase de desenvolvimento e na 

decisao "interacgao", por razoes antes apontadas. 

Em termos globais, a variavel "intermitencia" apresenta valores 

absolutes da ordem dos 66% e em termos relatives ultrapassa a media geral 

em 13%. 

lntermitencia do processo- Mono-boia-Terminal 

Fase inicial 

Obten~o da infonna~o lntera~o lrregularidade 

3,8 2,7 3,6 3,4 

Fase de desenvolvimento 

2,6 3,3 2,4 2,8 

Fasefinal 

3,6 3,3 4,8 3,9 

3,3 3,1 3,6 3,3 

Quadro 8.13 
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1.13.4 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

Em rela~o a durac;ao do processo, a fase inicial e de 

desenvolvimento sao longas. A durac;ao media do processo desta decisao 

revelou-se como uma das mais longas de todas. 

Em rela~o a "extensao longitudinal" desta decisao verifica-se que e 

normal (60%), podendo acrescentar-se, que esse valor se deve a causas 

mais negativas que positivas e incidem ate na imagem exterior da empresa. 

A extensao global deste processo de decisao - consequemcia das 

duas extensoes citadas - e assim elevada, na ordem de 70%. 

Finalmente, a decisao sobre a mono-b6ia apresenta urn processo 

descontinuo bastante acentuado, na medida em que atinge o valor final na 

ordem dos 68%. 

Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a partir 

dos valores apresentados no Anexo II. 

Extensao Temporal 

FD 

Fl 

meses 

Figura 8.14 A extensao temporal do processo da Mono-b6ia. Fl- Fase lnicial; FD

Fase de desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de implementa<;ao. 
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1.14- Pesquisa I Produ~ao Angola 

Com esta decisao estrategica pretendia-se que a Petrogal passasse a 

ser uma empresa com urn sistema produtivo de petroleo proprio e, portanto, 

passasse a deter uma cadeia integrada de negocio, o que constitui uma das 

caracteristicas das grandes companhias multinacionais. Neste sentido, a 

Petrogal entrou num concurso internacional promovido pela Sonangol, 

fazendo parte de urn consorcio empreiteiro com uma quota de 9%, tendo 

este ganho o direito a exploragao do campo denominado Bloco 14. A 

decisao tern por base estudos de interpretagao geologica e de sismica de 

reflexao, entao disponiveis sobre a regiao que foram completados com 

estudos economicos elaborados pela direcgao de pesquisa da empresa. 

Neste tipo de negocios e frequente ser longa a fase previa de 

negociagoes, o que nao se considerou em parte, tendo em conta a 

composigao do consorcio e os diferentes interesses dos seus membros. 

Essa fase culminaria com a assinatura do PSA 115 em 1995 onde se estipula o 

periodo de pesquisa e de exploragao em vinte e cinco anos, depois da 

declaragao e registo da descoberta comercial. 

Em menos de dois anos, trabalhando em aguas profundas de 400 

metros no offshore angolano, descobriu-se o campo do Kuito, seguido da 

descoberta, em 1998, de mais tn3s campos denominados "Landana", 

"Benguela" e "Balize". 0 campo do Kuito sera desenvolvido em fases e sub

fases com cabegas submarinas FPS0116
, pretendendo-se ai instalar uma das 

maiores mono-boias mundiais. As reservas estao avaliadas em 40 milhoes 

de barris e a exploragao esta consignada em 20 anos, sendo a produgao 

actual de 7.000 barris/dia, com tn3s embarques anuais para o nosso pais. 

1.14.1- Os argumentos 

0 grupo Petrogal passa a estar referenciado no sector upstream da 

industria petrolifera mundial. Criou-se uma empresa associada atendendo 

ao tipo de gestao e a dispersao geografica desta nova actividade da 

us PSA- Production sharing agreement. 

116 FPSO- Floating production storage off loading. 
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empresa, actividade que devera ter repercussoes profundas nos resultados 

da Petrogal e na sua imagem. 

1.14.2 - Conclusaes 

Com a entrada em produyao do campo do Kuito inicia-se urn novo 

ciclo na hist6ria da Petrogal, segundo a opiniao de urn dos administradores 

da empresa, numa reuniao de quadros em 1999. Ao passar a ter produc;ao 

propria, a empresa permite-se ter urn posicionamento mais equilibrado na 

cadeia de valor do neg6cio, estando dessa forma presente em todas as 

actividades da industria em causa, desde a produc;ao de crude ate a venda 

de produtos acabados. 

Esta decisao conduziu a uma estrategia consensual com os partners e 

perseguiu objectivos exequiveis sem pretensoes de qualquer optimizac;ao, 

uma vez que a presenya da empresa era bastante pequena percentualmente 

no cons6rcio internacional. 

1.1.4.3 - ldentifica~o de um processo descontinuo - a intermitencia 

As dimensoes "obtenyao da informayao" e "interacc;ao" sao 

importantes em relayao a "irregularidade". 

Com efeito, estando a empresa incluida num cons6rcio de 

empreiteiros torna-se natural que estabeleya contactos continuos com os 

membros do mesmo, bern como com a Sonangol e com as empresas de 

consultoria. Ja no que se refere a "irregularidade" esperavam-se valores 

mais elevados que nao se observaram no Quadro 8.14. 

lntermitencia do processo-Pesquisa/produ~io Angola 

Fase inicial 

Obten~o da infonna<;:ao lnteracc;:ao lrregularidade 

4,0 3,7 1,4 3,0 

Fase de desenvolvimento 

4,0 3,7 1,6 3,1 

Fasefinal 

3,8 3,3 1,4 2,8 

3,9 3,6 1,5 3,0 

Quadro 8.14 
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A dimensao mais importante e a "obtengao da informagao" cujo valor 

medio ultrapassa 0 valor da media geral. 

Em sintese: a ausencia de qualidade da informagao - apesar de 

muito tecnica pois os trabalhos realizam-se a 400 metros de profundidade -

e a necessidade de muita informagao sao os pontos com valores mais 

significativos. Em termos absolutos a dimensao "intermitencia" atinge o 

valor de 60%. 

1.1.4.4 - Extensao global e a descontinuidade do processo 

A e:xtensao "temporal" do processo e bastante longa, o que nao se 

estranha dado tratar-se de urn processo com uma natureza particular em 

Africa. 

A e:xtensao "longitudinal" e muito pronunciada, na medida em que e 

relevante para a imagem internacional da empresa passar a ter produgao 

propria, dai o valor maximo de 100%. 

0 processo e, pelas condigoes enunciadas, evidentemente 

descontinuo, o que alias se comprova pelo valor final confortavel de 70%. 

Extensio Temporal 

Prazo total medic 

L~~~---- -------· 
FD 

Fl 

Meses 

Figura 8.15 A extensao temporal do processo Pesquisa I Prodw;ao Angola. Fl -

Fase lnicial; FD -Fase de desenvolvimento; FF - Fase final; FIP - Fase de 

implementacao. 
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Os resultados acabados de apresentar para caracterizarem a 

"intermitencia" e a "extensao global" deste processo foram calculados a partir 

dos valores apresentados no Anexo II. 
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CAPiTULO 9- A ANALISE DOS RESULTADOS GLOBAIS E A CONFIRMACAO 

DAS HIPOTESES DE TRABALHO 

A informayao a tratar resultou das respostas, conforme ja 

desenvolvido, a urn guiao-tipo para as entrevistas e a urn questionario 

realizado a varios directores e administradores responsaveis directos pelas 

catorze decisoes descritas e quadros tecnicos superiores. 

Depois de se ter efectuado a analise te6rica dessa informayao, atraves 

dos respectivos modelos operatives, passamos neste capitulo ao ensaio das 

hip6teses anteriormente propostas e ao apuramento dos respectivos 

resultados. 0 ensaio das hip6teses H1, H2, H4 e HS consiste em estabelecer, 

como referencia, urn valor minimo pontual de 50% para a respectiva 

aceitayao, em relayao ao maximo estabelecido atraves de uma escala de 

Likert. A hip6tese H 3 e ensaiada atraves do metodo da correlayao linear. 

1 -RESULTADOS SOBRE "A NECESSIDADE DE UM PROCESSO NA TOMADA DE 

DECISAO ESTRA TEGICA" 

A descri9ao dos resultados sera efectuada de acordo a comprovar a 

hip6tese urn do presente estudo enunciada no capitulo 3. 

1.1 - A necessidade de urn processo de decisio e respectivos graus de 

descentraliza~io e de apoio analitico 

A primeira questao que nos interessou averiguar, no ambito da 

hip6tese H 1, foi a necessidade de se analisar a decisao estrategica atraves 

de urn processo com varias fases e, nao apenas, numa (mica fase, na qual a 

soluyao era encontrada atraves de urn algoritmo optimizante. 

Em relayao a necessidade da existencia de urn processo para a 

tomada de decisao estrategica, os resultados obtidos das entrevistas sao 

concludentes, pois o grau de concordancia obtido sobre a necessidade de urn 

processo, com varias fases de tomada de decisao estrategica, atingiu o 

elevado valor de 99%. 
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Este valor viria tambem a ser verificado, indirectamente, atraves da 

analise de outra questao. lndagou-se o grau de importancia que era 

concedida a cada fase do processo tendo-se obtido os seguintes resultados: 

• Fase inicial de arranque- 95% 

• Fase de desenvolvimento- 98% 

• Fase de finalizac;ao- 99% 

• Fase de implementac;ao -100% 

Embora a fase de finalizac;ao continue a ser importante, como se 

esperaria, o facto de a cada uma das outras fases ter sido tambem atribuido 

urn grau de importancia superior a 95% significa o reconhecimento de que 

essas fases devem existir e, consequentemente, o inerente processo. 

A justificac;ao para este resultado, que apuramos a posteriori junto dos 

responsaveis, parece residir na elevada responsabilidade que este tipo de 

decisoes envolve, exigindo urn conhecimento de pormenor, em cada fase, 

sobre a forma como se apuram as principais virtudes de determinada 

soluc;ao. A maioria dos inquiridos tambem aludiu ao caracter politico que 

envolve este tipo de decisoes o que s6 por si justifica a analise de todo o 

processo, fase a fase, e nao apenas na fase final. 

Passando a questao seguinte, sobre o grau de descentralizac;ao, 

apuramos urn resultado fraco, ou seja, inferior a 10%. Neste sentido, os 

resultados vao no sentido de que o estudo na fase inicial deve ser deliberado 

a nivel de comissao executiva - 86% -mas ja o acompanhamento do 

processo, pelo CEO, na fase de desenvolvimento apenas e comungado por 

57%. A totalidade - 90% - concorda que a fase de finalizac;ao deve ser 

terminada com a aprovac;ao a nivel de comissao executiva. 0 resultado 

sobre a decisao final parece-nos absolutamente compreensivel, uma vez 

mais por se estar na presenc;a de decisoes fundamentais, mas, o mesmo 

procedimento nas fases inicial e de desenvolvimento evidencia, antes urn 

style com uma elevada concentrac;ao da decisao, nos niveis superiores. 

Mais importante ainda e igualmente comprovador deste sentido 

centralizador foi constatar como e apreendida pelos inquiridos a forma de 

construc;ao da decisao atraves do contacto entre directores e o pessoal dos 
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servic;os. Apuramos que o decisor-director delega nos servic;os, em 60% dos 

casos, a obtenc;ao e tratamento preliminar da informac;ao, que mantem algum 

dialogo com esses mesmos servic;os em 74% dos casos e que sobre as 

eventuais soluc;oes o faz individualmente ou em grupo, em 78%. Estes 

resultados parecem demonstrar uma elevada descentralizac;ao, sendo esta 

apenas aparente, porque se verifica unicamente na fase de preparac;ao da 

decisao. 

Com efeito, o director assume, aut6noma e isoladamente, a decisao 

que ira proper a administrac;ao, em mais de 80% dos casos. Tambem 

viemos a confirmar esta mesma conclusao, atraves de outra questao - a 

existencia de urn forte dialogo tipo brainstorming - na medida que esse 

dialogo descentralizado apenas acontece inicialmente. 

Em relayao a terceira questao, que respeitava ao apoio analitico a 
decisao a conclusao divide-sa em duas partes. Na primeira parte os 

metodos quantitativos, utilizados segundo a 16gica capitalists tecnocrata 

parecem ser objecto de larga utilizayao- 90%. A refinayao na sede utiliza 

urn avanc;ado modele industrial de optimizayao na laborayao das duas 

refinarias e o sector logistico possui tambem urn modelo potente para a 

programac;ao das entregas de produtos nos postos de abastecimento, a partir 

da area de influencia de cada Parque. Em todas as propostas de 

investimento prepondera, tambem, urn criteria financeiro do tipo ROE ou VAL, 

tendo no ultimo ano, ganho grande relevancia, sobre a continuidade de urn 

neg6cio, o criterio ROCE. Quanta a segunda parte da questao em aprec;o, 

parece verificar-se uma fraca existencia de packages de "apoio a decisao" 

como os do tipo SMART117 atendendo ao valor relative de 40% apurado. 

Conclui-se, tendo em conta o valor medio final de 65%, com a ressalva 

apresentada, que existe urn apoio analitico a decisao mas com diferentes 

origens. 

117 SMART: Simple mu/ti-atributte rating technique. 
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1.2 - Conclusio sobre a variavel "Necessidade de processo de decisio" perante a 

hipotese H-1 

Em sintese do exposto anteriormente e de forma sistematizada 

apuraram-se os seguintes resultados: 

• Necessidade da existencia de urn processo de decisao - 86%. 

• Grau de centralizagao 80% 

• Grau de apoio analitico 65% 

Estes valores confirmam - na medida que sao superiores a 50% - o 

conteudo das condigoes enunciadas na hip6tese H 1 que consistia, primeiro, 

na necessidade da existencia de urn processo de decisao estrategica e, 

depois, que o mesmo alem de concentrado continha urn grau de apoio 

analitico significativo. 

2- RESULTADOS SOBRE "A IDENTIFICACAO DO PROCESSO DE DECISAO" 

A descrigao dos resultados sera efectuada no sentido de se comprovar 

a hip6tese H 2 na qual se deseja ensaiar que, para determinadas decisoes 

estrategicas, se podera identificar urn tipo especifico de processo, 

denominado "descontinuo", desde que as variaveis denominadas 

"intermitencia" e "extensao total" ultrapassassem o limite de 50%, em relayao 

ao valor maximo possivel da escala de Likert estabelecida. Tendo as 

variaveis e respectivas dimensoes e indicadores sido definidas no capitulo 6, 

fazemos aqui, urn breve resumo sabre o seu significado: 

• A variavel "intermitencia do processo" pretende graduar: a obtengao de 

informayao; a interacgao interna e externa entre as direcgoes e entre 

estas e as coligagoes envolvidas; e a irregularidade do processo no 

sentido de frequencia de interrupgoes e a resistencia a cedencia da 

informagao. 

• A variavel "extensao global" refere-se ao comprimento do processo numa 

dupla perspectiva: 

Durayao do processo; 
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Extensao em que a decisao se repercutiu na empresa, ou pelo seu 

efeito, ou pelo numero de direcyoes contactadas. 

Em termos operacionais, no ensaio da hip6tese H 2 sobre urn 

processo descontinuo as variaveis tern de assumir, simultaneamente, urn 

valor superior a 50%. 

Verdadeiramente, o nosso interesse, recaiu em determinar nao apenas 

a media final a comparar, mas mais profundamente em averiguar se cada 

uma das dimensoes de cada variavel do processo descontinuo, atingia 

tambem urn valor superior a 50%. E, para alem disso, avanyamos ainda 

mais profundamente, averiguando se esse valor, de cada dimensao, tambem 

ocorria em cada uma das tres fases do processo. Ou seja, apurar, nao 

atraves de uma media superior a 50%, mas antes verificar se cada urn dos 

nove valores parcelares - tres dimensoes em cada uma das tres fases -

tambem tinham, todas, simultaneamente, medias superiores a 50%. 

Se esta segunda condi9ao vier a verificar-se, como esperamos, para a 

maioria dos casos, poderemos entao, ate nova demonstrayao ficarmos 

menos apreensivos com o resultado global que, entretanto, se tiver 

alcan9ado sobre a identificayao, que sempre nos preocupou, deste tipo de 

processo-descontinuo. 

2.1 - A variavel "intermitencia" em cada uma das fases do processo 

A variavel "intermitencia" que, nesta hip6tese H 2, contribuira para 

identificar o tipo de processo compoe-se das dimensoes "obtenyao de 

informayao", "interacyao entre actores" e "irregularidade do processo", 

variaveis que, a seguir, serao analisadas. 

0 valor final que se apurou para esta variavel, a partir da analise das 

respostas obtidas nas entrevistas, foi de 58%, cumprindo, portanto, a 

condi9ao enunciada na hip6tese H 2. 

2.1.1 - Resultados da dimensao "obten~ao da infonna~ao" 

A "obtenyao da informayao" assumiu urn valor final de 67,4% atraves 

de valores estaveis e significativos em todas as fases do processo situados 

u 

u 
J 
] 

J 
0 
[1 

0 
n 
0 
n 
0 
0 
n 
0 
D 

0 
u 
n 
J 



u 
0 
0 
0 
[] 

0 
0 
u 
n 
u 
0 
n 
D 

u 
D 

0 
u 
u 
n 
n 
n 

413 

entre os 70% e os 64%, o que nos parece 16gico atendendo a natureza e 

utilizac;ao da informac;ao em cada uma dessas fases. 

As expectativas subjacentes as opinioes dos responsaveis apontavam, 

porem, para valores, nao s6 mais diferenciados entre si, como mais elevados, 

sobretudo na fase inicial, resultado que nao viria a confirmar-se. 0 indicador 

que se apresentou com maior relevancia foi claramente a "importancia da 

informac;ao externa", o qual praticamente pontificou em todas as fases, 

enquanto que o indicador com menor relevancia respeitou ao "volume 

elevado de informac;ao", o qual atingiu o valor mais baixo na fase inicial. 

Tambem dos resultados se infere que as decisoes que recaem sobre os 

servic;os, carecem mais de informac;ao - 73% - do que as decisoes sobre 

construyao de imobilizado, que apresentam urn valor, de 60%. 

As decisoes estrategicas que se revelaram mais significativas, nesta 

perspectiva de "obtenc;ao de informac;ao", foram as "parceria estrategica com 

arabes" e a "parceria estrategica com a ENI", sendo a decisao menos 

significativa o ''fecho da refinaria de Lisboa" que demonstrou uma 

necessidade muito baixa de informayao. Estes resultados seriam 

confirmados posteriormente pelos responsaveis, os quais voltaram a invocar 

a natureza de cada decisao como a melhor justificac;ao para os resultados 

apurados. 

2.1.2 - Resultados da dimensao "interac~ao entre actores" 

0 valor final apurado para a interacyao entre actores foi de 58% em 

relac;ao ao maximo possivel, cumprindo, portanto, a exigencia minima 

enunciada de 50%. Parece-nos, que urn resultado a evidenciar e a 

interacyao atinge o maior valor na fase de desenvolvimento - 61% - e o 

menor na fase final - 55%. Contudo, se analiticamente estes resultados nao 

suscitam grandes comentarios, ja a sua analise no ambito da sociologia das 

organizac;oes deva ser considerada. 

Na empresa Petrogal, tendo em conta o periodo conturbado de 

transformac;oes e reduc;oes de postos de trabalho, a comunicayao e a 

interacyao foram muito reduzidas, sendo essa a opiniao dos entrevistados. 

Por outro lado, registaram-se algumas decisoes estrategicas que nao foram 

objecto de dialogo, pelo sigilio que envolveram e, sobretudo, sempre que urn 
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processo e politico, embora exija consensos e urn facto que tambem se 

correm riscos e, neste caso, o factor surpresa tende a assumir uma 

importancia elevada. Por estas tres razoes, e porque podem ocorrer 

simultaneamente, a dimensao "interacyao" embora assuma urn valor superior 

ao minimo estabelecido, apresenta-se com uma tendencia moderada. 

0 indicador que se apresentou com maior relevancia em cada uma 

das tres fases nesta dimensao foi o "contacto com ministerios", sendo o 

indicador com menor relevancia o "contacto informal" na fase final. 

As decisoes sobre serviyos e sobre construyao apresentam valores bastante 

semelhantes - 57,5% e 58%e - nesta dimensao. 

A decisao estrategica com valor mais significative, no ambito da 

"interacyao", foi o "Parque de Aveiras" e a "parceria estrategica com a ENI" 

na fase final sendo a de menor impacto exactamente a mesma decisao na 

fase inicial. Nesta fase o "modelo de hierarquizayao das direcyoes" tambem 

revelou uma interacyao muito fraca. 

Estes resultados, embora algo estranhos, sao, porem, plenamente 

pacificos. A decisao da "parceria estrategica com a ENI" apresenta urn valor 

fraco na fase inicial, por ter sido urn assunto abordado ao nivel do Ministerio 

e, portanto, sem a intervenyao da empresa. Ao contrario, na fase final, 

depois de se ter tornado conhecimento dos contactos compreende-se que se 

tenha verificado uma elevada interacyao entre empresa e Ministerio da tutela 

para finalisar a decisao. 

0 valor mais baixo observou-se na decisao sobre o "modelo de 

hierarquizayaO das direcyoes". A justificayao da ausencia de interacyao 

interna entre direcyoes nas fases inicial e de desenvolvimento, deve-se a 
existencia de uma firma de consultores externos e ainda porque o C.E.O. 

conhecia a evoluyao do estudo, mas nunca o demonstrou, nada decidindo. 

Finalmente, a natureza politica do processo revela-se fortemente nos 

resultados obtidos ao nivel da dimensao interacyao. 

2.1.3- Resultados da dimensao "irregularidade do processo" 

Finalmente tem-se a dimensao "irregularidade do processo". 0 valor 

final, apurado para esta dimensao foi de 51% em relayao ao valor maximo 

possivel, cumprindo, portanto, a condiyao enunciada na hip6tese H 2. Em 
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termos de estabilidade do processo de decisao, esta conclusao e certamente 

positiva na optica dos gestores. As interrup9oes nao se revelaram, neste 

caso, nem frequentes, nem prolongadas - nunca se atingiu a pontua~o 4 

nem 5 - o que, segundo os responsaveis, ficou a dever-se ao sentido 

burocratico da estrutura e ao espirito tecnicista dos quadros. Na realidade, 

tendo em conta a natureza das diferentes decisoes poderia esperar-se uma 

maier perturba9ao o que nao veio a verificar-se. Os indicadores mais 

relevantes foram a "resistencia" e a "necessidade de recapitular informa9ao", 

sendo os menos significativos exactamente a "interrup~o prolongada" e as 

"interrup9oes frequentes". 

Revelando 0 indicador "resistencia a informa9aO" urn significado 

elevado em todas as fases, pode-se daqui inferir que a nivel operacional se 

fez sentir com intensidade a indole politica do processo. 

As decisoes que motivaram maier "resistencia" foram o ''fecho da 

refinaria de Lisboa", o "cartao Galp", a "formula de pre9os" e o "parque de 

Aveiras". Nas duas primeiras, as razoes podem parecer evidentes, mas para 

as duas ultimas a interpreta~o. mesmo para os responsaveis, nao foi muito 

transparente. 0 indicador resistencia evidencia-se tambem, na fase final, na 

decisao sabre a mono-boia -foi impassive! manter por mais tempo o caracter 

discrete do projecto- devido ao caracter politico que a mesma envolveu no 

norte do pais. Tambem na decisao sabre o "parceiro estrategico arabe" se 

revelou alguma resistencia por parte deste, uma vez que culminou com a sua 

desistencia e abandono da negocia~o. 

Os grupos das decisoes sabre servi9os e sabre constru9oes 

apresentam valores praticamente iguais- 50% e 51%. 

Finalmente, as decisoes que apresentam maier irregularidade de 

processo sao a "mono-boia-terminal Leixoes" e a "formula de pre9os" e as 

decisoes menos sujeitas a irregularidade foi com alguma distancia, a "mega 

promo9ao" publicitaria e a "estrategia com a ENI" 

Em sintese, a dimensao irregularidade do processo nao assume 

valores elevados, embora seja evidente o aspecto politico na mesma inferido, 

alias, pelos altos valores atingidos pelo indicador "resistencia". 



416 

2.1.4- Conclusao sobre a variavel "intermitencia" 

A variavel intermitencia do processo de decisao estrategica, analisada 

em cada uma das fases do processo, assumiu urn valor final percentual de 

58,6%, assim distribuido: 

• Obtenc;ao da informayao - 67% 

• lnteracyao entre actores- 58% 

• lrregularidade do processo- 51% 

Esta variavel, por ultrapassar o valor final de 50%, e porque todas as 

dimensoes estao concentradas e nenhuma se revelou menor que aquele 

minimo, cumpre uma das exigencias indispensaveis para podermos a seguir 

caracterizar o processo de decisao como "descontinuo". 

Estes valores constituem para n6s uma conclusao fundamental, na 

medida em que caracterizam e tipificam, nas respectivas dimensoes, a 

existencia de urn processo de decisao estrategico, apresentando-se este 

como nitidamente intermitente, embora, sem valores excessivos. 

Para chegarmos a caracterizayao final do processo, temos agora de 

apurar, atraves de uma outra variavel, as respectivas extensoes temporais e 

longitudinais. 

2.2 - A variavel "extensio total" do processo 

A variavel extensao compoe-se das dimensoes "extensao temporal" e 

"extensao longitudinal". 

Para esta ultima mantem-se toda a metodologia seguida na analise da 

"variavel intermitencia", devido a natureza comum da escala utilizada. 

Em relayao a dimensao "extensao temporal", a metodologia tambem e 

semelhante, mas torna-se indispensavel converter primeiro a escala expressa 

em meses na habitual escala pontual. De seguida e como procedemos para 

a variavel intermitencia, analisaremos os resultados, em cada uma das 

dimensoes e em cada uma das fases, para, depois, concluirmos sobre o 

apuramento do valor final desta variavel. 
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2.2.1 - Resultados das dimensoes "extensao longitudinal" 

A dimensao "extensao longitudinal" atingiu o valor final de 67% em 

rela9ao ao valor maximo possivel, cumprindo tambem a exigencia enunciada 

no ambito da hip6tese 2. 

Esta dimensao, por defini9ao, apenas pode ser medida no fim da fase 

final e refere-se a repercussao que a decisao teve em toda a empresa. 

0 grupo de decisoes sobre construyao sobrepoe-se ao grupo de 

decisoes sobre servi9os, atendendo, aos valores apurados de 72% e 60%, 

respectivamente. As decisoes estrategicas que demonstraram maior 

impacto no sentido do seu efeito atravessar a empresa foram a "parceria 

estrategica com a ENI", o "cartao Galp" e a "mega promoyao", pertencentes 

ao grupo dos servi9os. No grupo das decisoes sobre construyao, a 

influencia mais extensa, resultou da "pesquisa-produyao em Angola", atraves 

de urn efeito importante, mas nitidamente indirecto, que foi originado pelo 

impacto que a riqueza dos actives descobertos e a maior autonomia de 

abastecimento do pais tiveram para a empresa. 

A decisao com menos impacto foi o "emprestimo obrigacionista", nao 

s6 pela natureza financeira restrita, mas, sobretudo, pelo seu montante 

reduzido, pese embora, o valor em causa ter sido de tres milhoes de contos. 

2.2.2 - Resultados da dimensio "extensio temporal" 

0 valor final atingido por esta dimensao foi de 54%, cumprindo, 

portanto, a condiyao enunciada na hip6tese H 2. 

A fase inicial tern uma dura9ao media de 5,4 meses, a fase de 

desenvolvimento 8,0 meses e a fase final de 3,9 meses. 0 grupo das 

decisoes sobre servi9os tern urn processo menos Iongo temporalmente- 14 

meses - que o grupo de decisoes sobre constru9oes - 21 meses. 0 

primeiro esteve mais sujeito a interven9oes de poder por parte dos agentes

decisores e, os segundos, envolveram uma componente tecnica conotada de 

racional e objectiva, o que poderia indiciar, a partida, uma durayao menor. 

No entanto, a explicayao, segundo apuramos, das entrevistas tern de ser 

encontrada no facto de se estar perante processes tecnicos racionais, mas 

tambem complexes, nao deixando de sofrer a influencia das exigencias 

ambientais. Os processes mais extensos foram a "formula de pre9os" e a 
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"pesquisa-produ9ao em Angola" e a "mono-b6ia" respectivamente, com 36 e 

42 meses e 39 meses, valores que, no entanto, se podem considerar como 

imbuidas de algumas excep96es pouco frequentes. No caso da "formula de 

pre9os", as causas residem nos inumeros contactos estabelecidos com os 

ministerios envolvidos e as multiplas simula96es do modelo com vista a 
confirma9ao de inumeros resultados solicitados pelas mais diversas 

entidades e coliga96es - o processo chegou a ser discutido na Assembleia 

da Republica. Em rela9ao a "pesquisa-produ~o em Angola", o resultado, 

segundo os responsaveis depois de consultados, parece 16gico, porque foi na 

fase de desenvolvimento que se procedeu a descodifica~O de todos OS 

mapas radiograficos recebidos em c6digo e se efectuou, a posteriori, a sua 

interpreta9ao, para alem de inumeras reunioes havidas com os s6cios. A 

mono-b6ia reflecte o desastre sofrido e o caracter final politico do processo. 

0 processo total de decisao, sem a fase de implementa~o, atinge a 

dura9ao de 17 meses, periodo que resulta da soma da dura~o de cada fase. 

A fase de implementa9ao, e que se traduz num valor final de 71%, tern a 

dura9ao media de 5 meses118
, o que implica urn aumento do tempo do 

processo total de decisao para 22 meses, quase 2 anos. Em nosso 

entender, este valor apurado que se situa na ordem de 17/22 meses e uma 

importante conclusao na area da decisao estrategica. 

Extensio Temporal 

Prazo total medio 

FIP 

FF 

FD 

Fl 

Figura 9.1 A extensao temporal padrao. Fl - Fase lnicial; FD -Fase de 

desenvolvimento; FF- Fase final; FIP- Fase de implementa9ao 

118 1mplementa~o e constru~o fisica de um projecto, nao sao, naturalmente, sin6nimos. 
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2.2.3 - Conclusao sobre a variavel "extensao total" 

A variavel "extensao total" do processo de decisao estrategica 

assumiu, pelo exposto, urn valor final percentual de 60,7%, assim distribuido: 

• Extensao longitudinal- 67% 

• Extensao temporal - 54% 

A variavel, por ultrapassar o valor de 50%, e sobretudo, porque ambas 

as dimensoes ultrapassam tambem claramente aquele minimo, cumpre, por 

isso, ao seu nivel, os valores estabelecidos para se poder vir a aceitar a 

hip6tese H 2. 

2.3 - 0 processo de decisio estrategico como descontinuo 

Finalmente, apurados os valores de cada uma uma das duas variaveis 

anteriormente citadas, chega-se agora ao valor final que permita caracterizar 

0 processo de decisao estrategico e que e de 59,6%. 

Recordamos, segundo a hip6tese H 2, que urn processo constituido, a 

partir das variaveis "intermitencia" e "extensao total" se pode denominar como 

descontinuo, desde que essas variaveis e respectivas dimensoes assumam, 

simultaneamente, valores superiores a 50%. 

No nosso estudo concreto, recapitulando, as variaveis atingiram os 

seguintes valores: 

• Variavel "intermitencia" - 58,6% 

• Variavel "extensao total" - 60,7% 

Assim, as variaveis ao ultrapassarem face ao anteriormente exposto, o 

minimo exigido para a meta estabelecida, cumprem a condiyao enunciada na 

hip6tese H 2 e permitem, portanto, que se possa concluir que o processo 

estudado e do tipo denominado descontinuo. 
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4 - RESULTADOS SOBRE "AS VARIAVEIS EXPLICATIVAS DO PROCESSO DE 

TOMADA DE DECISAO" - H 3 ~I 

Depois de efectuada a identificayiio do processo de decisi!o 1 
estrategica como do tipo-descontinuo, procede-se agora, nesta terceira 

hip6tese, ao estudo das varh3veis explicativas desse mesmo processo de 

decisao. 

A operacionalizac;ao processou-se atraves da utilizac;ao dos packages 

SAS e SPSS, tendo-se primeiro tratado da fidelidade da informac;ao e, 

depois, da eventual correlayao entre as variaveis no sentido de confirmar a 

hip6tese H 3. A sintese dos resultados que a seguir se apresenta, nao 

retrata, naturalmente, todo urn conjunto de trabalhos realizados no ambito da 

simulac;ao, da pesquisa e da procura de coeremcia 16gica no sentido de 

interpretar conjuntamente os resultados quantitativos obtidos com a realidade 

observada na organizac;ao. 

4.1 -Fidelidade da informa~io 

A fidelidade de uma medida refere-se a sua consistencia e pode, a 

nivel interno, ser avaliada - reliability - atraves do coeficiente denominado 

alpha de Cronbach e, neste sentido, deseja-se saber se cada escala, que tern 

varios items, esta a medir uma (mica ideia. 

recomendados valores situados entre 0,80 e 1 ,0. 

Teoricamente sao 

No presente estudo houve a preocupac;ao de testar, em termos de 

realiability, os items que compoem a variavel "complexidades" e depois os 

items que formam a variavel "poderes". Tambem se assegurou, 

previamente, que os items estavam codificados na mesma direcyao. Os 

resultados estao indicados, respectivamente, nos Quadros 9.1a e 9.1b. 

Os valores do coeficiente alpha apurados, para ambos os casos, 

atingem valores satisfat6rios de acordo com a recomendac;ao te6rica. Por 

outro lado, a associac;ao entre as variaveis independentes, apresenta urn 

valor significativo conveniente (0,6672), o qual por nao ser demasiadamente 

elevado, nao se considerou apreensivo. 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E . (A L P H A) 

N of Cases • 28,0 

N OJ! 
Statist:ic.s for 

Scale 
Mean Variance . Sed Dev Variable• 

11,5000 9, 7.107 3,1210 3 

Item Means Mean 
3,8333 

Item Variances Mean 
1, 5212 

Int.er-ieem 
Covariances 

Inter-i~em 
Correlations 

Mean 
,8629 

Mean 
,5609 

Item-total St:aeistics 

F 
H 
J 

Seale 
Mean 

·if I1:em 
Deleeed 

7,5714 
7' 6786 
7,7500 

Minimum Maximwa. 
3, 7.5.00 3, 9286 

M.iJWiwm Maximum 
l, 1058' 2', 0463 

Minimum Maxi= 
,.S053· l, 3981 

Minimum Maximum 
'4045 : ' '8227 

seale · 
Varia.nce 
if Item 
Deleeed,., 

6,2540 
4,522'5.' 

Correeeed 
·'Item

Toeal 
Correlaeion 

J; ~2;78,:. .. 

• ~527 
,7534 
,7754 

•.: 

Range Max/Min 
'1786 1, 0476 

Range Max/Min 
'9405. 1, 8505 

Range Max/Min 
,8929 2, 7670 

Range Max/Min 
'4182 . 2, 0341 

Squared 
. Multiple 

Correlation 

,2102 
'6780 
'69.49 

Variance 
,0081 

Variaa.ce 
,2302 

Variance 
,1784 

Y~ianCe. 
,0417 

Alpha' 
u teem 
Deleted 

>8942 . 
'6060 ' 
,5729-

Hotell.ing's T-Squared 
Deg:rees of Freedom.: 

, 2563 Prob. · • , 7758 
2 · Denolllinaeor • · 26 

· Reliabili ey Coeffieienu 3 fee;;,:,· .. · 
·Alpha • ,7S73 S~cii.zec£::i:l'em i.J.plia • , 7930 

·.: 

R E L I.A B I LIT Y AN A .L y s I s SCA.;LE (ALPHA). 

N of cases·• 2~,0 

N of 
Sta't.istic.s for Mean Va:ianCe Sed Dev _variables 

·sca~e · lO,J.429 10,9418 3, 307·8 3 

Item Means ... Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
3,38l:D 3,2500 3,4643 ,2143' 1,0659 ,0132 

Item yariance" Mean Minimum Maxi= Range Max/Min Variance 
l, 4947 1,3651 1,6019 ,2368 l, 1734 ,0144 

·Inte~-ieem. 
Mini=lll1 variance ... Covariances ·Mean Maximum Range Max/Min 

'1,0763 ,9788 .1,1852 ,2063 1,.2108 ,0086' 

Inter-i't.em 
Correla't.ion.s Mean .Mini:wm Maximum Range Max/Min Variac:ce 

,7216 ,680'2 ,8015 ,'1213' l, 1'.84 ··,oo3s 

Icem-t:oit:al · S't:a't:i:n::ics 

Seale Seale. .correeeed 
Mean Variance Ieem- Squared .Alpha· 

if Ieem if :ttem Toeal Multiple if I!:em 
Deleted Deleeed CO:rrela't:icn Co::r:.:ela't.icn Deleeed 

D 6, 6786 5,3373 ,7182 ,5158 ,8882 

·E 6, 7143 5,2487 ,8oa5· '6754 ;ens 
I 6, 8929 4,8399 '8081 ,6778 ·, 8090 

Hoeelling's T-Squared • l, 9584 F • ,9430 P:-ob~ • ,4024 
· Oeg:ee:~ of Freeclom: Nume~ator • 2 Denomina'C.O~ • ·. 26 

Reliabili!:Y Coefficieneo 

Alpba .• ,8853 ,88_60 

n~~--------------------------~ 

n Quadros 9.1a e 9.1 b 

0 
n 
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4.2 - 0 sub-modelo explicativo do processo de tomada de decisao das estrategias 

turbulentas 

Neste sub-capitulo o objective e o ensaio da hip6tese H 3, no qual o 

processo tipo descontfnuo passa agora a ser considerado como variavel 

dependente conforme foi indicado no capitulo 5. Este sub-modelo, para 

ensaiar a hip6tese H 3, e constitufdo pelas seguintes variaveis119
: 

• Processo tipo-descontfnuo. 

• "Complexidades do contorno da decisao, da decisao e da moda". 

• "Poderes dos directores, dos consultores e dos lobbies". 

Tendo presente a dimensao inicial da amostra, a ausencia da 

distribuic;ao normal, o numero de empates (ties) em cada uma das variaveis e 

o valor das variancias considerou-se preferfvel120
- depois de aconselhados 

no ISCTE - usar testes nao parametricos para o calculo do grau e do sentido 

da correlagao parcial. 

119 Na analise dos resultados e para maior comodidade de exposic;ao, estas variaveis passam a ser 
referidas, respectivamente, por processo, complexidades e poderes. 

120 lnicialmente, utilizou-se com menos propriedade, a regressao multipla tendo-se obtido urn valor 
te6rico indirecto de 0,8334 para o coeficiente de correla«;ao multipla R2 e os seguintes parametres para 
a equac;ao representativa do plano: 

Processo = 0,367 Complexidades + 0,099 Poderes + 1,380 + s 
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A relac;ao entre a variavel processo e as variaveis complexidades e poderes voltou a estar 
evidenciada bern como a maior capacidade explicativa da variavel complexidades face a variavel fl 
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Nesta perspectiva, recorremos aos coeficientes p de Spearman e -r 

de Kendall, na medida que fazem apelo a poucas exigencias sobre as 

variaveis e por isso podem ser utilizados numa larga variedade de contextos 

(Byrman e Cramer, 1993). 

4.3 - Os resultados 

A primeira observac;ao consistiu em relacionar a variavel dependente 

processo apenas com a variavel independente complexidades 121
. 

0 objective inicial era identificar a forc;a e a relac;ao da eventual 

associac;ao tendo-se nesse sentido recorrido ao coeficiente de correlac;ao de 

Spearman. 

Obteve-se nesse teste uma resposta afirmativa, na medida que se 

apurou urn coeficiente de correlac;ao com o valor de 0,9247 (nivel de 

significancia da hip6tese da nulidade <0.0001). 

A seguir relacionou-se, somente, a outra variavel independente 

denominada poderes com a mesma variavel dependente denominada 

processo tendo-se obtido igualmente urn valor elevado de correlac;ao de 

0,8121 (nivel de significancia da hip6tese da nulidade <0.0001). 

No entanto, a fim de se aprofundar a averiguayao e esta primeira 

conclusao consideraram-se agora, conjuntamente, as variaveis complexidade 

e poderes em relac;ao a variavel processo- Quadro 9.2. 

Neste sentido, de tentar saber ate que ponto a relayao entre processo 

e complexidades era afectada pela variavel poder, e por outro lado, averiguar 

tambem se a relayao entre o processo e os poderes era afectado pela 

variavel complexidades - ou em alternativa a influencia ser nula ou total -

recorreu-se a tecnica de correlayao parcial. Assim, passou-se primeiro a 

manter constante, ou eliminar o efeito da variavel complexidades sobre a 

relayao entre o processo e os poderes. Determinou-se, neste ambito, para a 

relac;ao entre a variavel processo e poderes, controlando a variavel 

complexidades, o valor de 0,2543. Da mesma maneira e controlando agora 

121 Para o efeito a primeira operayao consistiu em actualizar as observa¢es empatadas dando origem 
as variaveis ordprocesso, ordcomplexidades e ordpoderes. 
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u 
a variavel poderes, determinou-se a relayao entre as variaveis processo e a 

variavel complexidades. 0 valor obtido foi de 0,7.758- Quadro 9.2. [1 

.variable 

OROPROCESS 
OROCOIIP~ 

OROPOOER 

.... Var-iable 

OROPOOER 
OROPROCESS 
OROCOIIP~ 

Variable 

OROCOIIPl 
OROPROCESS 
OROPOOER 

Correla~oes - Spearman J 
The SAS System 00:02 Tuesday, AprU 16, 2002 3 

28 
28 
28 

The CORA 'P'rocedurt 

3 Var1ables: OROPROCESS OROCOMP~ ORDPOOER 

Simple Statislics 

J.Jean Std Dev Median Uinimum 

14.50000 8.02658 14.50000 1.00000 
14.50000 8.14112 16.00000 1.00000 
14.50000 8.07488 14.50000 i .00000 

Speannan Co,.,..elation ·Coefficien'ts, H • 28 
Prob > fr I under HO: Rho•O 

MaXiJIIUID 

24.50000 
27.00000 
27.00000 

OROPROCESS ORDCOIIPl OROPDDER 

OROPROCESS 1 .ooooo 0.92472 0.81216 
. DROPROCESS <.0001 <.0001 

OROCOIIP~ 0.92472 1 .ooooo 0.81806 
ORDCOIIP~ <.0001 <.0001 

OROPOOER 0.81216. 0.81806 1.00000 
OROPODER <.0001 <.0001 

Sillple 5tatinics 
. .,. 

N Wean Sta· Dev Meltian ll.l.n.ia .. ~~ax:a .. 

28 .14.500pDJ. 8.07488 14.50000 1.00000 27.00000 
.28 14.50000 8.0.2658 14.50000 1 ~00000 .24.50000 
.28 14.50000 8.14112 15.00000 1.00000 .27.00000 

Soeara:Jn P:JI"tial Corre13ticn Coefficients, N • 28. 
Prob > !rl under HO: Partial Rho-a 

OROPRDCESS OROCOIIPl 

OROPROCESS 1.00000 ,o~ns8o 
OAOPRDCESS <.0001 

ORDCOUP~ o.n58o 1 .ooooo 
OROCOIIP~ <.0001 

Si.arple· Statistics 

N Mean 5td Oev lie dian MinlaUII uaxaum 

28 14.50000 8.1411.2 16.00000 __ 1.00000 27.00000 
28 14.50000 8.02658 14.50000 1.00000 24.50000 
28 14.50000 8.07488 14.50000 1.00000 27.00000. 

Snea~""~~::~n Pi'r"'tial Cor-,..@lation COefficients, N • 28 
Prob > jrj under HO: Partial Rhc•O 

ORDPRDCESS . OROPOOER 

OROPROCESS 1.00000 0 • .25436 
ORDPROCESS 0.2004 

OROPOOER 0.25436 1.00000 
OROPOOER 0.2004 

Quadro 9.2 
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Neste case ha uma relac;ao parcial entre a variavel processo e cada 

uma das outras variaveis independentes e, portanto, e aceitavel 

estatisticamente que se tenham obtido coeficientes de correlac;ao parcial 

inferiores aqueles que se obtiveram inicialmente relacionando a variavel 

de pendente "processo", apenas com cad a uma das citadas variaveis 

independentes. 

A diferenc;a entre os valores da correlayao absoluta e da correlayao 

parcial da relac;ao processo/complexidades nao e grande e, portanto, nao 

suscita maiores comentarios a nao ser que os valores obtidos apontam, ao 

seu nivel, no sentido de confirmar a hip6tese H 3. Porem, a diferenc;a entre 

aqueles valores das correlac;oes absoluta e parcial da relac;ao 

processo/poderes apresenta uma diferenc;a consideravel e talvez indiciadora, 

a primeira vista, da eventual presenc;a de outros elementos depreciativos do 

significado desta ultima variavel independente. Com efeito, consideramos 

que para os inquiridos foi mais facil - atendendo ao melindre do tema "poder'' 

- pontuar significativamente a variavel complexidades em vez do poder, pelo 

que os indicadores sabre esta ultima variavel deveriam ter sido mais 

incisivos 122
. Per outre lade, era para os directores e tecnicos inquiridos de 

tal forma evidente - recolhemos unanimidade nas entrevistas - a influencia 

que qualquer accionista, com representayao significativa no capital da 

empresa, exerce, nomeadamente atraves des directores e consultores -

efeito de agencia -em todos os processes de tomada de decisao estrategica, 

que nao relacionaram essa evidencia com a necessidade formal de a terem 

de explicitar perante os indicadores com uma pontuac;ao 

correspondentemente adequada na escala de Likert. Consideramos que 

este resultado na ordem des 0,25 reflecte, nao a realidade inequivoca des 

factos, mas apenas as reais dificuldades em transformar a linguagem te6rica 

em linguagem operacional, diga-se, adequadamente mensuravel. Alias, 

verificamos, que esta mesma posiyao ja havia side detectada no estudo de 

Wilson (1980). 

122 Esta conclusao, embora nao seja nova, apenas nesta data e possrvel de extrair e, 
portanto, ja irreversivelmente. No entanto, esta constatayao e explicitada na medida que 
nao deixa de ser urn alerta construtivo para futures trabalhos. 
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" Initially, the dominance of politics in organizational decision making 

had an intuitive appeal for research. It would, indeed, be fascinating to 

uncover intrigues, struggles for dominance and political manoeuvring in 

the decision making process. However, after an initial survey of some 

five organizations the answers to the question "How does decision 

making go on in the firm?" revealed a modest conflict between 

interests." 

E sobretudo, ha finalmente a referenciar que uma correlac;ao parcial de 

0,25 (e nao absoluta) nas ciencias sociais, embora modesta, contem, em si 

propria, urn valor suficientemente informative. 

Nestes termos, e apesar deste esclarecimento, verifica-se que existe 

uma efectiva correlac;ao parcial significativa entre as variaveis processo e as 

variaveis poderes e complexidades e, nesse sentido, a hip6tese H 3 nao deve 

ser regeitada. 

Apesar da conclusao anteriormente enunciada, considerou-se de toda 

a vantagem proceder a novo ensaio, embora, naturalmente, no campo nao 

parametrico, atraves de outra medida de correlac;ao parcial - talvez mais 

severa (Siegel, 1975), para este caso - e denominada 't de Kendall. 

Conforme e consabido teoricamente, os valores numericos entre os 

coeficientes de Spearman e Kendall nao apresentam valores iguais - escalas 

diferentes - quando considerados para os mesmos valores das variaveis em 

aprec;o. Logo, nao sao comparaveis directamente entre si, embora ambos 

possuam a mesma virtude para captar a existencia e o grau de associac;ao 

de uma populac;ao, (Siegel, 1975). 

Num sentido cautelar, procedemos exactamente nos calculos da 

mesma forma que procedemos para com o coeficiente de Spearman, tendo 

os resultados apurados apresentado o mesmo sentido das conclusoes 

anteriores obtidas com aquele coeficiente. Existe uma correlac;ao 

significativa entre a variavel processo e os poderes e aquela variavel e as 

complexidades - respectivamente 0,6847 e 0,8404. Os coeficientes de 

correlac;ao parcial tambem sugerem haver uma correlac;ao parcial entre as 

variaveis processo e poderes (0,2875) controlando a variavel complexidades 
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e entre as variaveis processo e complexidades controlando, por sua vez, a 

variavel poder (0, 7019) - Quadro 9.3. 

variable 

OROPROCESS 
OROCCIIP.L 

.ORD1'0DEJl 

.variable· 

DRDI'IlDER . 
. OADPIKlCESS 

DRDCCIIPL 

variable . 

ORDCaiPL 
O!IDPAOCESS 
OADPODER 

Correla~oes - Kendall 

The SAS Syst .. 

·The CORA Procedure 

00:02 Tuesday, April 16, 2002 

3 variables: DRDPROCESS DROCOIIPL DADPDDER 

S.llop.le Stati.sUcs 

Mean Std Dev Median llin.WU. llaXii!UII Label 

28 14.50000 8.02658 ~.50000 1.00000 "24.50000 ORDPRocess 
28 14.SDDDD 8.14112 16.00000 1.00000 27.00000 DROCCIIPL 
28 14.50000 8;07488 14.50000 1.00000 27.00000 DRDPODER 

xcnqalJ Tau b Correl.ni0n Coefficients, H • 28 
ProD :> 1:1 under HO: .AM-0 

ORDPRocesS OROCOIIPL OADPOoeR 

ORDPROCESS 1.00000 0.84041 .. 0.611478 
ORDPROCess <.0001 <.0001 

OAOCCIIPI. 0.1140<1 1.00000 • 0,67884 
ORDCOiiPL . <.0001 .•. <.0001 

ORDPODER. 0.68478 ·o.&7~ 1.00000 

~ < .. 0001 <,0001 

S.ilople .Stati.stico ... 11ean Std- -- llin-· .... .u;.. Label" 
~ .·. 

28 ·'" ·.5CIOPo •.. 8.07488 14.50000 1.ooooa .. . 27.oooOo ORDPODER . 
28 14.50000 8.02658 14.50000 1.ooooa 24.-. 'OADPRocess .. · 
28 . 14.50000 8;14112 16.00000 1 .oooOo . 27.00000 OAOCCIIP1. 

OIIDPIIOCess ORilCCIIPt. 

DRDPRocess 
OADPROCess 

1.110000 .. 0.70191 

OROCCIIPL 0.70191 1.00000 
OAOCCIIPL 

S!.ple StatistiCS 

N ·lleln Std Dev Median llin.WU. lla:a:.iaua .Label 

28 14.50000 8.14112 . 16.00000 1.00000 27 .DDODO ORDCCIIPL 
28 14.SOOOO 8.02658 14.50000 1.00000 24.50000 DRDPRocess 
28 14.50000 8."07488 14.50000 1.00000 27.00000 ORDPODeR 

Kendall Pa.-tiill Tau b Correlation· Coef'f ic1.ents, H • 28 

OROI'IIocess ORDPODER 

OAOPROCess ·1.00000 0.28750 
ORDPAOCess 

OADPODER 0:28750 1.00000 
DRDPDDER 

Quadro 9.3 
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a necessidades ou correcc;oes funcionais. De forma indirecta podemos 

interpretar o reconhecimento desta realidade por parte dos dirigentes, como a 

consciencializac;ao de que as suas decisoes, nao sao tomadas de forma 

totalmente independente na medida que podem ter repercussoes futuras no 

seu estatuto. 

A terceira questao, tambem abordada discretamente o que se percebe 

pela sua natureza, abordava a hierarquizac;ao das varias direcc;oes gerais da 

empresa. Nas entrevistas foi perceptive! em 72% dos casas, que os 

inquiridos estabeleciam uma ligac;ao entre direcc;ao geral e director-geral e 

que esta nao se devia, apenas, ao saber-saber dos petr61eos e aos anos de 

experiemcia vivida, estando tambem relacionada com o acesso que se 

poderia ter aos corredores do poder, sustentado tanto pelo capital privado 

como pelo publico. 

5.2 -Conclusao perante a tomada de decisao e as rela~oes com o accionista 

A variavel "valores e carreira" assumiu urn valor medio significative da 

ordem de 78%. Este resultado, apurado a partir dos indicadores utilizados e 

cujos valores se revelam, para todos e em simultaneo, superiores a 70%, 

indicia haver nos gestores-decisores urn clara estado de espirito cautelar na 

tomada de decisao, devido as consequencias sabre a sua carreira 

profissional. Assim, confirma-se a condic;ao enunciada na nossa hip6tese H 4. 

6 - RESULTADOS SOBRE CONDICOES MiNIMAS DE EXITO DA DECISAO 

ESTRATEGICA 

6.1 - A "variavel ambi~ao dos objectivos e da estrategia" 

A questao que se pretendia averiguar, segundo a hip6tese H 5, seria 

sabre a aceitabilidade dos predictores sabre o exito das decisoes 

estrategicas abordadas neste estudo. E, consequentemente, proceder a 

respectiva arrumac;ao das decisoes estrategicas em cada urn dos quadrantes 

da matriz especialmente construida para o efeito e ja abordada. 
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,.,.~,_;-"··· .. ~~r . '\ 

Os parametros da matriz foram construidos a partir da opini~· ~·~,: "". <;\ 
recolhida junto dos decisores-inquiridos, ten do-se obtido a partir d~~ \ ·.•· ·. · , .. ! 

\, ~/·~ " <.}If 
respostas os seguintes resultados: ···<L9. .. ::.>/ 
• Os objectivos devem ser plausiveis face aos recursos reais da empresa e 

nao meramente te6ricos - 73%. 

• 0 decisor tern sempre algumas duvidas sobre os resultados finais que 

serao obtidos independentemente do dominio dos meios - 67%. 

• A decisao de natureza estrategica ao nivel organizacional nao se 

compadece com a realiza9ao de estudos efectuados em meios ambientes 

fechados - 82%. 

• A decisao estrategica nao se deve apoiar exclusivamente em meios 

optimizantes - 85%. 

6.2 - Conclusao perante o exito minimo da decisao estrategica 

Os resultados anteriormente apresentados, todos eles superiores a 

67%, indicam ser legitima a abordagem de constru9ao de uma matriz sobre o 

exito indiciario das decisoes estrategicas na qual os referenciais passam, 

nomeadamente, sobre o tipo de objectivos e respectivo meio envolvente, e, 

tambem, cruzadamente, sobre o tipo mais ou menos consensual das 

estrategias a utilizar. Os resultados que se apuraram indiciam que a 

predic9ao, da possibilidade de urn exito minimo de uma decisao passa pelo 

realismo dos objectivos trayados e do tipo de estrategia seguida. 

Consideramos, assim, pela simultaneidade e os valores apurados, que 

o conteudo da hip6tese 5 fica confirmado. 

A seguir, apresenta-se a classificayao das decisoes estrategicas em 

cada urn dos quadrantes da matriz em apre9o. 
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Matriz de aprecia~io da decisio estrategica 

L-----------------------------------------------------------------~ 

Decisoes com objectivos exequiveis em 

meio envolvente plenamente aberto 

Estrategia de compromisso e de tendencia 

satisfat6ria 

• Parque Aveiras 

• Mega promo~o publicitaria 

• Areas de servi~o de combustiveis 

• Pesquisa I produ~o de crude em 

Angola 

• Parceria estrategica com a ENI 

Decisoes com objectivos menos 

exequiveis (mais ambiciosos) em meio 

envolvente pouco aberto 

Estrategia de compromisso e de tendencia 

satisfat6ria 

• Modelo de hierarquiza~io das 

Direc~oes 

• Politica ambiental -Auto-oil 

Quadro9.4 

Decisoes com objectivos exequiveis em 

meio envolvente plenamente aberto 

Estrategia deliberada de tendencia 

optimizante 

• Formula de pre~os nacionais de 

combustiveis 

• Emprestimo obrigacionista 

• Cartio Galp 

• Fecho refinaria de Lisboa 

• Reservas estrategicas nacionais de 

crude 

Decisoes com objectivos menos 

exequiveis (mais ambiciosos) em meio 

envolvente pouco aberto 

Estrategia deliberada de tendencia 

optimizante 

• Mono-boia- Terminal Leixoes 

• Parceria estrategica com Arabes 
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0 objective do presente estudo, que consistia em investigar o processo 

de decisao em organizacaes de capitais publicos e privados na maior 

empresa do sector petrolifero nacional, parece-nos ter sido alcancado na 

medida em que se confirmaram as hip6teses de trabalho inicialmente 

estabelecidas e se detectaram outras pistas interessantes de investigacao. 

Neste contexto, e embora ao Iongo do estudo tenham sido apresentadas 

varias conclusaes parciais, pensamos ser agora o Iugar proprio para coligir e 

sintetizar os principais resultados deste estudo. 

Uma das principais dificuldades encontradas, mas que foi tambem a 

que viria a revelar-se mais gratificante, resultou da necessidade de se terem 

tido de cruzar varias areas analiticas da teoria das organizacoes, do 

comportamento organizacional e da semantica dos estilos e valores dos 

gestores-decisores com o campo metodol6gico e epistemol6gica da decisao. 

Oepois de seleccionadas e aplicadas as principais dimensoes 

analiticas podemos constatar que a extensao e a profundidade dos 

conteudos de urn processo de tomada de decisao estrategica, deveriam 

passar par varias questoes. Em primeiro Iugar, pelo sujeito da decisao como 

homem e como agente representante dos accionistas, depois, pela 

problematica entre processo de decisao e a respectiva decisao e de seguida 

pelas diferentes variaveis tanto identificativas como explicativas do mesmo 

processo. E, finalmente, na perspectiva capitalista, pela verificacao da 

eficiencia da decisao tomada, ou seja, pela afericao do exito ( ou nao) da 

decisao estrategica. 

Logo de inicio, tomamos consciencia de que nao seria linear entender 

uma entidade decisora, apenas como o homus economicus da linha te6rica 

da racionalidade plena, dai tentarmos esclarecer e fundamentar a nossa 

perspectiva nesta materia. 0 decisor, no seu fato azul escuro eo dirigente 

da organizacao representante, na linha da agencia, dos interesses 

accionistas e pessoais e, nesse sentido, tern de desempenhar com outros 
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actores varios papeis no exercicio do poder-negociac;ao, nomeadamente 

sobre a sua carreira. Tambem tern de ser g.estor de neg6cios correntes e, 

em simultaneo, ser mentor de movimentos que visem a mudanc;a, alem deter 

de assumir comportamentos alternados de leader ou apenas de chefe. 

Como director, tern de aceitar a responsabilidade de conseguir alcanc;ar para 

a organizac;ao elevados niveis de eficiencia e para o pessoal uma relativa 

satisfac;ao. 

Ao abordarmos todos estes aspectos algo contradit6rios entre si e que 

sao habitualmente tratados autonomamente, quisemos tao s6 salientar a 

importancia e a necessidade de se proceder a sua integrayao e nesse 

sentido a figura do actor-decisor parece-nos privilegiada. Esta integrac;ao 

que nos parece fundamental defender, apela tanto a retenyao dos trayos 

sociol6gicos contidos em todos aqueles aspectos como tambem aos que se 

colocam ao nivel do conhecimento que e exigido ao decisor, quando 

confrontado com as variaveis "complexidades" da decisao e "poderes" dos 

directores, consultores e lobbies no processo de tomada. de decisao na 

empresa. 0 resultado da integrayao efectuada conduziu a figura de urn 

decisor empresarial, a nivel estrategico, muito complexa ja que se identifica 

com multiples universes simb61icos, os quais the conferem conteudo e 

sentido quando actua numa organizayao. Este conteudo e urn constructe 

amalgamado - dai a sua complexidade e virtualidade - do decisor 

estrategico, acabando por o revelar, simultaneamente, como urn dirigente

agente-gestor-actor-leader, e, sempre, urn homem. 

Depois da conclusao efectuada sobre o sujeito da decisao nas 

organizac;oes, prosseguimos na defesa da necessidade de se considerar urn 

processo, por ser esta via que melhor representa todo o conteudo de uma 

decisao. Assim, desde logo se teve de ensaiar a hip6tese H 1, sobre a 

existencia indispensavel de urn processo com varias fases, na tomada de 

decisao, na medida que este veio a representar urn ponto de partida de 

relevante valor na analise da tomada de decisao estrategica nas 

organizac;oes. Em primeiro Iugar, urn processo de decisao em si mesmo, 

esta relacionado com a profundidade do problema em aprec;o, com o 

contorno e a situac;ao da decisao em que o mesmo se circunscreve e, ainda, 

pelos interesses que possam estar em causa, logo, urn processo de decisao 
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nao tern apenas que ver com a categoria do decisor ou a importancia da 

decisao em si mesma. Preocupamo-nos em aprofundar e discernir que alem 

dos habituais meios envolventes da organizac;ao existe, tambem, urn 

contexto ou contorno para a tomada das decisoes estrategicas de cada 

organizac;ao e, depois, ainda, uma situac;ao propria a partir da qual se 

desenvolve especificamente cada decisao estrategica. Apuramos, tambem, 

alem da necessidade de se introduzir a ideia citada de contorno da decisao, 

que nao ha uma relac;ao directa entre urn problema e a respectiva decisao 

estrategica conforme tern sido teorizado. Essa relayao existe, mas, e 
indirecta na medida que parte do meio envolvente da organizayao segue pelo 

contorno proprio do conjunto das decisoes estrategicas da mesma 

organizac;ao, depois pela situac;ao especifica de cada decisao desse conjunto 

e, so entao se chega a tomada de decisao estrategica em aprec;o. 

Tambem, do estudo efectuado, podemos concluir que o processo de 

decisao estrategica e muito pouco descentralizado, podendo apenas ser 

observada alguma descentralizayao na fase inicial do proce~so. De facto, se 

e bern verdade que, sobretudo nas decisoes estrategicas, seja a 

administrayao a decidir na fase final, contudo, nao e este, na nossa opiniao, o 

criteria ultimo de analise que permite avaliar da maior ou menor centralizac;ao 

da decisao na organizac;ao. Com efeito, pode ter havido nas fases previas 

da decisao urn controlo selective de informac;ao e criterios discutiveis de 

tratamento da mesma, os quais afectarao o tipo de decisao, mas que sao 

desconhecidos pelo decisor. Por outro lado, este ignora o que se 

concretizara depois da decisao e que pode ser algo diferente do que 

formalmente decidiu. Nas grandes empresas, a descentralizac;ao pode 

existir de facto, mas nao ser visivel porque, por urn lado nao esta formalizada 

e, por outro lado, como a assinatura final e sempre efectuada a urn nivel 

maximo, a imagem como interveniente do decisor-administrador mantem-se 

mtacta apesar do seu distanciamento de todo 0 processo de decisao e 

ausencia de poder efectivo. 

Em alternativa, o gestor-decisor pode ter descentralizado formal ou 

informalmente sem prejuizo de acompanhar o estudo, pode conhecer os 

pontes cruciais em cada fase do processo - e e mais uma razao porque este 

tern de ser conhecido- e nesse caso, apesar deter descentralizado, tern o 
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conhecimento e controlo de todo o processo e por isso, alem de nao ceder 

poder, e, independentemente da assinatura final, possuira na realidade a 

propriedade da decisao. E a realidade acabada de citar e que averiguamos, 

que permite caracterizar o nivel de centraliza~ao de urn processo de decisao, 

a nivel da administra~ao e, nao a vulgare menos aceitavel conclusao, que a 

decisao e centralizada apenas porter sido assumida, na fase final, por essa 

administra~ao. Podemos, por conseguinte, concluir, que s6 atraves da 

observa~o de todas as fases do processo de decisao e nao apenas da sua 

fase final, se pode aprofundar e concluir se, na realidade, ha ou nao uma 

verdadeira descentraliza~o. E ainda que a descentraliza~o efectiva 

apenas e realizada atraves da vontade do gestor-decisor consubstanciada no 

seu poder, e nao atraves, conforme propagado, da amplitude do 

organograma da estrutura da organiza~o. 

Apuramos que, na empresa em apre~, os decisores-administradores 

dao preferencia a urn estilo de decisao que tern por base a sua presen~a em 

todas as fases do processo, e nao, apenas, na fase final_ da escolha da 

solu~o-decisao o que comprova a primeira hip6tese do estudo. Finalmente 

e ainda no mesmo sentido apuramos que o processo de tomada de decisao 

estrategica em termos analiticos e bastante fundamentado atraves da 

otiliza~o de instrumentos de indole financeira mas fracamente apoiado em 

termos de modelos de apoio a decisao do tipo SMART. 

Em rela~o a segunda hip6tese e uma vez confirmada a existencia e a 

necessidade de urn processo, com varias fases, na tomada de decisao 

estrategica, apurou-se que e fundamental destrin~r entre OS factores que 

identificam urn determinado tipo de processo de tomada de decisao e as 

factores que influenciam esse mesmo processo de tomada de decisao. lsto 

e, torna-se indispensavel explicitar o que sao esses factores e, aquilo, corn 

que esses factores estao depois relacionados. ldentfficamos o tipo de 

processo de tomada de decisao atraves das variaveis "intermitencia" e 

~extensao global" do processo e vimos que estas, ao assumirem valores 

superiores a media tomam passive! caracterizar o processo como 

descontinuo, segundo a terminologia dos estudos de Bradford. As 

conclusaes sobre a clara existencia de urn processo descontinuo, embora 

nao extremado, e o apuramento de uma extensao temporal media de 17/22 
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meses, a reter ate nova contribuic;ao, para a decisao estrategica, parecem

nos revestir todo o interesse. 

No ambito ainda desta hipotese constatamos que num processo de 

tomada de decisao estrategica, o que esta em causa nao e a habitual 

racionalidade plena consubstanciada nos resultados finais (outcomes), mas, 

antes, o grau de racionalidade plena que envolve, efectivamente, cada uma 

das diferentes fases do processo da tomada de decisao estrategica. 

importou-nos, depois, analisar porque e que determinado tipo de 

decis6es estrategicas tern inerentes processes especificos. Ou seja, 

procuramos saber se o que explica uma certa forma de decidir em termos 

estrategicos resulta da natureza do problema ou se esta na propria decisao 

ou na sua substancia, ou se reside antes no tipo de organizac;ao em que essa 

decisao esta a ser tomada. Aqui, chegamos a conclusao de que a 

explicac;ao da decisao entronca no seu proprio metabolismo. Ou seja, a 

decisao esta associada as variaveis denominadas "complexidades do 

contomo da decisao, da decisao e da moda" e "poderes. dos directores, 

consultores e lobbies" e, como nao podia deixar de ser, num contexte de 

particularidades organizativas e sociais. 

Estas variaveis apresentaram correlagaes parciais significativas e par 

isso podem ser associadas ao processo descontinuo originando urn tipo 

especifico de decisaes estrategicas denominadas turbulentas. Nestes 

termos, conseguimos verificar que aquele tipo de variaveis, bern como as ja 

citadas para a identificac;ao do processo descontinuo, alem de serem as 

mesmas que se observaram noutros estudos intemacionais reconhecidos -

estudos de Bradford - tambem foram agora observadas no nosso pais e 

numa das maiores e mais representativas das organizayaes. 

Tendo estas duas variaveis revelado significativas associagaes com o 

processo tipo descontinuo, levou-nos a conclusao que, as mesmas, teriam de 

fazer parte do nosso modele explicative da tomada de decisao estrategica 

nas organiza9oes. 

Sabre a variavel "complexidades", concluimos que e uma realidade 

altamente heterogenea, sempre presente num processo de decisao e muitas 

vezes exerce urn efeito oposto a vontade de racionalidade plena do decisor 

nas organizagfies. Consideramos, que actualmente se deve encarar a 
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presenya da "complexidade" como urn elemento dificil, mas ja permanente 

nas organiza96es, ou seja, hoje, na vida das organiza96es, saber tidar 

profissionalmente com as varias "complexidades", a nivel de urn processo de 

decisao estrategica, e urn valor cultural insubstituivel do decisor nas 

organiza96es. Ainda, sabre a "complexidade", constatou-se que, devido 

sobretudo a inftuencia instavel dos meios envolventes que alteram 

constantemente a situat;ao de cada decisao, o gestor-decisor nao pode ter 

oma perspectiva (mica da decisao estrategica a assumir. Apercebemo-nos, 

atraves de uma prolongada observat;ao que, o decisor, inserido numa 

organizayao pode ter, por vezes, a priori tres perspectivas diferentes da 

mesma decisao - a possivel, a provavel e a virtual - as quais, apenas, a 

posteriori, poderao ser confrontadas, ja irreversivelmente, com os resultados 

da decisao realmente assumida. Vimos, assim, a importancia do significado 

de nao haver nem urn unico processo, nem o raciocinio pode ser linear na 

direc~o do 6ptimo, conforme e teoricamente prescrito pela maioria dos 

autores matematicos. Verificamos, tambem, que o decisor estrategico nas 

organizay6es, e algumas vezes confrontado com urn dilema peculiar e 

paradoxa!, que e cada vez haver "menos tempo ate para pedir tempo" para 

se poder gerir a mobilidade dos pressupostos e dominar toda a informat;ao 

que e exigida pela posiyao classica de racionalismo plena. 

A seguir, debrugamo-nos sabre o significado da variavel "poderes, dos 

directores, consultores e lobbies", peta sua refayao com o poder mais 

conhecido dos directores da empresa, relayao que tambem desenvolvemos 

ao introduzirmos adicionalmente duas novas dimens6es e que designamos 

poder velado dos consultores multinacionais e o dos lobbies. 

Na analise das influencias e atraves do poder, apuramos em algumas 

das decisaes estudadas na organizayao, a sua relayao com o conflito e a 

resistemcia, entendida esta ultima tanto como urn poder como uma reac;ao ao 

mesmo. Comec;clmos por identificar o poder como atributo, relayao, meta

retayao e jogo mas, concluimos, que e sobretudo fundamental para 

compreender a sua essencia, observar antes o poder como urn "recurso" e 

!!urn processo" na 6ptica do dominio do conftito e como urn "significado" no 

sentido cirurgico de prevenir o conflito nas organiza96es. E, atendendo, a 

que o conceito e, por vezes ambiguo e embarac;ador, estudamos 
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modestamente a sua operacionalizayao atraves da elaborayao de urn 

esquema relacional que denomimimos mecanismos do poder e onde tambem 

introduzimos e utilizamos os conceitos de poder -objective - maximo uso das 

fontes e minima efeito nos resuttados- e de poder subjective- minima uso 

das fontes e maximo efeito nos resultados. 

Embora a introdu«;ao do tema de poder - indispensavel numa 

sociologia das organizac;aes com actores - tenha hoje, para muitos, urn apelo 

intuitive, observamos, ou melhor, comprovamos, a sua indubitavel presenya 

mas de uma forma nao pronunciada ou visivel no processo de tomada de 

decisao estrategica. Neste contexte, serao as grandes empresas, 

geralmente sociedades an6nimas com o capital repartido por varios nucleos 

de accionistas com int..eresses pr6prios, as que, quando confrontadas com 

meios envolventes turbulentos e incertos, irao constituir o espayo-tempo 

ideais para se observarem os fen6menos da complexidade e dos poderes, 

tanto no seu interior como ao seu redor. Foi neste ambito que procuramos 

analisar as variaveis de decisao estrategica referidas . anteriormente, 

mteressando-nos, tambem, analisar quais seriam, a partir das mesma 

variaveis, as condic;aes predictivas, na vida real123
, de exito. 

Na perspective capitalista, a eficiencia do gestor e urn principia 

adquirido, pelo que consideramos de todo o interesse introduzir o mesmo 

conceito de eficiencia a actividade decisora, atendendo a que nem sempre se 

subscrevem decisaes correctas. Neste sentido, apresentou-se uma 

proposta, para catalogar predictivamente as catorze decis6es analisadas, 

segundo uma matriz, na qual se considerarn como referenciais, algumas 

oondic;aes predictivas de exito de uma decisao estrategica. Reconhece-se 

que estamos perante uma nova forma de abordar esta dificil tematica, e que, 

por isso, e por o modelo estar ainda numa fase embrionaria, temos de ser 

eautelosos, mas, querfamos, contudo, reter a matriz para futuras anillises, na 

medida que nos parece uma pista interessante do presente estudo. 

Na empresa de capit.ais pUblicos e privados em aprec;o, a actividade 

politica - poderes, interesses e resistencia - e perfeitamente constatada e a 

123 Referimo-nos as condic;:Oes minimas de exito, e respectiva matriz, propostas na hip6tese 5 e que 
mereceram aprov~ do paine! de inquiridos. 
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tomada de decisao estrategica moderadamente turbulenta - detecta-se a 

dupla presenc;a plena da complexidade e menor do poder - e torna-se 

perfeitamente possivel de desenvolver, conforme foi assegurado, claramente, 

pelos decisores-dirigentes. Simplesmente, neste caso - o exemplo da 

ENI/GDP, entre outros, e flagrante - apurou-se que a presenc;a dos capitais 

publicos e privados apresenta claros efeitos sinergicos. Esta vivencia 

comum, dos dois tipos diferentes de capitais no sector petrolifero, tern 

permitido a tomada de varias decisoes estrategicas, embora aparec;a para 

muitos, a luz das teorias neo-classicas, como uma uniao de facto assaz 

estranha. Nestas condic;oes, o esperado dualismo te6rico antag6nico, entre 

uma tomada de decisao, exclusivamente racional ou politica, nao foi 

observado. 0 que se constatou e se apresenta tambem em conclusao e, 

que ambas as formas existem permanentemente e sao sobretudo c6modas e 

nao antag6nicas para ambos os partners na empresa - respectivamente 

seguranc;a e poupanc;a de capitais. 0 processo de tomada de decisao 

comec;a com a presenc;a da racionalidade plena e surge depois, em dada 

fase do processo, embora sem substituir a primeira, a actividade politica. 

Mas e exactamente a possibilidade de se tomarem decisoes estrategicas 

nessa situac;ao que nos permitiu concluir pela comodidade das sinergias em 

vez de evidenciar uma racionalidade a presidir a situac;oes aparentemente 

irracionais - em teoria - na medida que se estaria perante antagonismos 

irreconciliaveis segundo as 16gicas neo-classicas. 

Continuando a nivel de conclusoes, parece-nos relevante salientar a 

importancia da intengao deliberada da maioria dos actores-decisores em 

influenciar terceiros. Esta necessidade pessoal de exercer a influencia que 

se observa entre dirigentes, nao e naturalmente explicitada na medida que a 

essencia da actividade politica na empresa reside na intencionalidade 

deliberada e nao na sua explicitac;ao. Os dirigentes-decisores privilegiam, 

intencionalmente, urn comportamento politico no processo de tomada de 

decisao, nao para obterem, em parateto com os objectives da empresa, 

determinadas vantagens de ordem material, mas sobretudo, e na maioria das 

vezes, porque e uma das formas possiveis de contabitizarem poder e 

obterem maior reconhecimento do estatuto social. E fundamentalmente, 
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para nao serem afastados de futuros processes de tomada de decisao 

estrategicas. 

A tomada de decisao efectiva, atraves de uma atitude deliberada de 

"non decision", foi por vezes, perfeitamente detectada embora de uma forma 

velada ou nao conclusiva. E tambem verificamos, que por vezes surgem 

problemas, para os quais se inicia o respective processo de tomada de 

decisao, quando afinal124 ja existia, antecipadamente, uma solu9ao "quasi

decision" e nada havia a estudar ou a fazer. 

Observamos, tambem, na organiza9ao alguma actividade de 

planeamento, pese embora mais imposta que aceite, a qual contribui para a 

formaliza9ao e disciplina do processo de decisao. Contudo, e sobretudo em 

termos informais, verifica-se urn outro discurso politizado bastante mais 

vasto, o que nos leva a concluir que, na empresa em estudo, a actividade de 

planeamento nao disciplinou a actividade politica na tomada de decisao. 

Outra das constata96es que fizemos foi que foryas situadas no meio 

envolvente, como as coliga96es externas, estao frequentemente presentes 

como e, por exemplo, o caso da influencia dos lobbies localizados em 

Bruxelas na polftica energetica nacional e, portanto, nas decisoes 

estrategicas da empresa. No mesmo sentido tambem observamos o efeito 

da moda - bastante apreciado pelos gestores-decisores - de alguns 

instrumentos de gestao na tomada de decisao estrategica. Mas, sobretudo, 

o que desejamos salientar e que, quanta maior for o efeito das influencias 

externas menor sera a possibilidade dos actores-decisores assumirem 

atitudes de racionalidade plena. Em determinadas decisoes estrategicas a 

influencia destas for9as pode mesmo ser excessiva e bloquear o processo de 

decisao estrategica no interior da empresa. 

Prosseguindo nas conclusoes, constatamos que a posi9ao oficial dos 

inquiridos - na totalidade decisores com forte educayao tecnica e profissional 

- foi sempre no sentido de reconhecerem o criteria da racionalidade plena, 

embora, tambem reconhecessem, na pratica, que essa racionalidade foi 

praticada dentro do possivel e convivendo-se bastantes vezes com a 

124 Foi o caso da decisao "emprestimo obrigacionista" _ 
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racionalidade satisfat6ria. Foi tambem possivel observar que, para muitos 

dos gestores inquiridos, a invoca9ao constante dos "melhores resultados", 

sin6nimos de racionalidade plena, apenas serviu para que em certos 

periodos, se tivesse verificado uma (mica verdade que, contemplando os 

interesses de alguns, nao abrangeu, porem, nem o interesse nacional nem o 

da maioria dos trabalhadores. 0 incentive a competi9ao pura e a 

maximiza9ao dos interesses pr6prios em detrimento dos interesses 

colectivos, questao levantada por alguns entrevistados, fez com que se 

levantasse a questao de saber se a competitividade e o economicismo - que 

nao se repudiavam - deveriam ser os (micos e principais valores a enfatizar 

na organiza9ao. Este tipo de reflexao pode resumir-se, segundo apuramos, 

numa atitude cultural empresarial do tipo institui9ao publica e urn mundo 

interior privado. 

Averiguamos, tambem, tal como em certos processes densamente 

politicos de tomada de decisao estrategica que tern exactamente em 

considerayao a complexidade e os diferentes poderes presentes que a 

decisao final era desenvolvida atraves de pequenos passos 125 e negociada 

ao Iongo das varias fases. Neste ambito, OS decisores vao adoptando 

sucessivamente, em consonancia com as dificuldades que vao encontrando, 

sub-solu9oes satisfat6rias atraves de consensos parciais e a partir das suas 

redes de conhecimentos, ate atingirem a solu9ao definitiva. Na fase final do 

processo, e depois de escolhida e negociada a soluyao definitiva, o dirigente

decisor explicita, a posteriori, nao apenas os objectives que o nortearam 

como a "16gica plenamente racional" que lhes presidiu. Temos, por 

conseguinte, neste caso urn processo de decisao assente numa 16gica de 

racionalidade satisfat6ria e nao numa 16gica racional como fio condutor das 

sucessivas ac9oes parciais. Porem, na fase final, quando ja e possivel 

justificar publicamente a decisao tomada, os decisores recorrem de novo, e 

com alguma arte, a racionalidade plena para apresentar justifica9oes 

compreensiveis. Adicionalmente, gostariamos de dizer que este modo de 

actuayao nos processes de decisao estrategica exige, para ser posto em 

125 Na pratica, obteve-se uma certa comprovacao da teoria de through mudding. 
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pratica, para alem de urn stafff de qualidade, uma atitude intencional e 

premeditada do decisor bern como urn posicionamento politico bern 

suportado por estruturas de poder s61idas e adequadas. Em conclusao, e 

necessaria e em conjunto, que haja uma organiza~ao de grande dimensao 

com o poder repartido, uma atitude previa e premeditada dos decisores sabre 

as duplas condutas racionais e uma postura nitidamente de ac~ao politica 

consistente com a disponibilidade de fontes de poder adequadas. E, pode 

verificar-se, tambem neste caso e a semelhan~ da coexistencia de 

diferentes capitais, uma convivencia, embora desfasada, entre a 

racionalidade plena e a satisfat6ria nas organizayaes e nao, o dualismo 

classico entre racionalidades. 

Finalmente pudemo-nos aperceber e aprofundar na pratica, atraves de 

urn dialogo prolongado e repetido, da existencia de urn fen6meno socio16gico 

com bastantes semelhan~s com o denominado efeito perverso tratado no 

ambito do individualismo metodol6gico. Algumas decisoes estrategicas 

assumidas pelo partner Estado, alias, com racionalidade plen~. acabaram por 

ter consequemcias - desencadeadas a niveis individuais do top-management 

e dos lobbies - com urn significado antagonicamente simetrico ao 

inicialmente pretendido. 

Em futuros desenvolvimentos sobre a tomada de decisao nas 

organiza~oes, possivelmente ja com novas configura~oes, consideramos que 

deve ter-se em considera~ao urn numero consideravel de questees. 

Parece-nos que uma das questoes e considerar que as organiza~oes 

devem ser entendidas "tal como serao", e nao como urn a abstrac~o te6rica, 

ou apenas numa perspectiva de alguns autores, "do que deveriam ser''. 

Deveremos tentar ser o mais realistas possivel na observa~o do objecto de 

estudo efectivo de forma a tentar saber, previamente, o que e que afinal e 

verdadeiramente se esta a querer decidir, bern como aprofundar porque e 

que os mesmos dirigentes decisores mudam de opiniao e porque se tomam 

diferentes decisoes sobre problemas semelhantes. 

As leituras especializadas efectuadas levam-nos a concluir que a area 

da decisao ja se encontra bern preenchida no que se refere a constru~o de 
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modelos matematicos prescritivos e normativos 126
, mas, a area de decisao 

estrategica nas organiza9oes ainda se encontra insuficientemente preenchida 

por ausencia de maior numero de estudos. Todos os estudos a que tivemos 

acesso, mesmo no estrangeiro, eram, sobretudo, de origem anglo-sax6nica 

ou n6rdica (Suecia e Canada), sendo escassos, senao inexistentes, estudos 

de outras origens- com excep9ao de Crozier e Friedberg (1976)- sobre a 

tomada de decisao empresarial. Este facto, alias, conduziu a nossa 

preocupa9ao no sentido de desenvolver o presente estudo. 

No ambito da uniao de facto, antes referida, entre uma actividade 

racional plena e a actividade politica, existem fortes indicios- e esta e uma 

das tematicas a aprofundar em futuros trabalhos - da bondade da 

convivencia entre ambas as atitudes dos decisores-agentes dos respectivos 

capitais. Esta questao que nos pareceu crucial na empresa Petrogal, como 

tema futuro exigira que se aprofundem as detenninantes da tomada de 

decisao. Sera que para se fazer prevalecer as convic9oes da racionalidade 

piena e da eficiemcia se torna necessaria que o dirigente actue, primeiro, 

como urn politico, no pressuposto de que para ser racional se deve ser 

primeiro politico (na ausencia de urn unico poder soberano)? 

Ou sera necessaria a condi9ao oposta, que o decisor para sustentar a 

razao politica tern de se rodear previamente de todo urn conjunto 

tecnocratico, consubstanciado na racionalidade plena, para difundir primeiro 

essa imagem para o exterior? 

Neste momenta precise, sendo ainda muitas as duvidas, considero 

que, em funyao dos equilibrios internes e externos, se podera revelar mais 

adequada a coexistencia complementar e nao alternativa, das duas atitudes 

comportamentais - politica e racional - ao Iongo das diferentes fases do 

indispensavel processo de decisao estrategica nas organiza9oes. 

lU Os modelos psicol6gicos nao foram considerados, devido ao ambito do estudo. 
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