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Análise de contéudo às entrevistas dos informadores privilegiados na etapa exploratória 

Perguntas 

Respostas/Categorias/Entrevistados Privilegiados 

Miguel Pina e Cunha 

FE/UNL 

João Vieira da Cunha 

FE/UNL 

Adriano Freire 

Universidade Católica/Grupo 

Executivo 

Luísa Oliveira 

ISCTE 

1. O que é a 

inovação? 

Implementação de uma nova ideia. O mapa que eu tenho mais claro é o da Sociologia, das perspectivas 
sociológicas sobre a inovação.  

Mantenho o que está no livro... Aplicação, 
introdução de um novo produto, serviço ou 

processo no mercado a que se destina... 

...então, não estamos no âmbito da 
Sociologia da Inovação, mas no âmbito da 

Sociologia das Organizações. E aquilo, 

tanto quanto eu percebi, a que hoje se 
chama inovação organizacional, era aquilo 

que há 10 anos atrás se chamava mudança 

organizacional. 

2. Relação com 

outros 

conceitos? 

...relações muito ténues entre 

invenção e inovação. Nas 

organizações é um tema polémico 
e complexo... não é invenção, mas 

pode ser considerada inovação 

dentro desse contexto.... 

Por isso, eu vejo inovação dessas duas formas... Porque, se lermos 

etnografias de social stories of sciences,. 

Há coisas que podemos classificar como invenções, outras que podemos 
classificar de inovações, ou o que lhe queira chamar, improvisações, 

bricolage... mas fazer a fronteira é muito complicado. O processo de 

classificação é complicado. É complicado, porque fundamentalmente 
estamos a perguntar qual é a natureza da relação entre a pessoa e a 

sociedade.  

Exacto, mas a criatividade para mim é mais uma disposição que existe em 
maior ou menor nº de pessoas, do que um hiato por explorar, ou seja há 

pessoas que fazem os trilhozinhos, e há pessoas que vão pelo caminho 

traçado... 

A questão crítica é que há quem defenda que 

é só a criação de um novo produto ou 

processo, na minha perspectiva isso é a 
invenção, não é a inovação... a inovação 

também passa pela aplicação, com maior ou 

menor sucesso... mas pelo menos aplicou-se, 
nesse produto.... não havendo aplicação 

prática na minha opinião não foi inovação. 

...isto é se você está a fazer uma tese sobre 

mudança organizacional, a que por efeito, 

evidentemente por actualização de 
linguagem, etc, quer chamar inovação 

organizacional,  

Porque eu posso aceitar o princípio de que 
os actores são sociólogos da sua própria 

condição, mas a condição de cada actor 

social inserido numa organização, está 
reduzida ao seu mundo, à sua esfera de 

intervenção 

3. Exemplo de 

empresas 

portuguesas 

inovadoras. 

A DHL portuguesa é um bom 
caso... A Compal, por exemplo de 

sumos com edição limitada... 

Aposta de novos sabores e 
qualidade. A Delta é um caso de 

inovação, na dimensão social. 

Depois há as empresas no sector 
das tecnologias de informação e 

comunicação... que não têm 

mercado em Portugal... A Via 
Verde também é um excelente 

exemplo de inovação em Portugal. 
...com ambições mais globais, 

nomeadamente como aquelas na 

área das tecnologias de 
informação, como a YDreams, a 

Chipidea, etc, que são exemplos 

interessantes de inovação. 

Acho que temos sectores bastante inovadores. Não tendo muito 
conhecimento empírico... mas do pouco que tenho, a minha investigação 

foi na indústria dos moldes, estive na Iberomoldes... eles são pessoas que 

estão bastante à frente em termos de inovação. Depois há os casos que 
conhecemos, a Via Verde, etc. Não me parece que tenhamos desvantagens 

nacionais para inovação, mas também há vantagens. Há empresas 

portuguesas que são inovadoras, mas as empresas portuguesas não são 
inovadoras...  

Há muitas.: Simoldes (Moldes); Logoplás 
(Plásticos); Autoeuropa (recursos humanos), 

No contexto de Portugal... se formos alargar 

a Autoeuropa não é inovadora... há as do 
livro... uma muito boa, Sonae Sierra (agora 

chama-se imobiliária), é uma das melhores 

empresas em Portugal, a Renova, muito 
inovadora, o livro tem vários casos...  

Endereço errado: portal 

executivo.com/inovação 

Se assim for, aconselho-a a ser muito 
selectiva nos estudos de caso e que sejam 

empresas que estejam na fronteira daquilo 

que se faz em inovação em Portugal. 
Posso-lhe sugerir algumas, que são 

aquelas que eu estudei na minha tese, mas 

digo-lhe já que não é muito fácil. Por 
exemplo a Critical Software... Das mais 

interessantes foi a Critical Software, 

estudei uma empresa do grupo Efacec, 
que era a Empresa Nacional de 

Telecomunicações (existe mas mudou de 
nome... e Há uma empresa na área das 

Biotecnoloias... não me lembra o nome 

Biocol... 
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4. Porque 

razão são 

consideradas 

empresas 

inovadoras? 

 

Aquilo que eu julgo é que, no caso 

português, temos empresas que já 
nascem com esta ambição de 

inovação ao nível internacional, 

por um lado, por outro, temos 
algumas empresas que por 

trabalharem em sectores que são 

mais competitivos e mais 
maduros, mas que, provavelmente 

por terem uma noção mais 

apurada da competição, acabam 
elas próprias por serem 

inovadoras, em resposta à tal 
maturidade de mercado. E aí 

temos o caso das cervejas e dos 

sumos, mesmo as águas, uma 
coisa pode ser uma “commoditie”, 

neste momento é altamente 

diferenciada e suscita muita 
inovação. 

 Aplicam bem algumas das boas práticas 

internacionais da inovação. Porque sabem 
desenvolver bem novos produtos, como a 

Lever por exemplo, a Logoplás, ou porque 

sabem identificar novas oportunidades para 
inovação, ou porque sabem gerir bem a 

mudança organizacional para criar um 

enquadramento apropriado à inovação... Ver 
esquema: Estratégia/Processos/Questão 

Promocional.../ Mudança... 

Na minha opinião, o ninho, ou melhor para  
Para mim o “ninho” integra 4 competências-

base, que não asseguram por si só, não são 
condições suficientes, necessárias mas não 

suficientes, para que o ciclo de inovação 

ocorra com sucesso. Se alguma não estiver 
bem, ou se todas estiveram mal é mais difícil 

isto rolar bem... 

Portanto, vai dar com um ambiente 

totalmente informal, onde não há 
hierarquias absolutamente estabilizadas, 

há equipas de trabalho que trabalham por 

objectivos. E aqui o que encontra de novo 
são as chamadas equipas flexíveis, um 

técnico pode estar em 2 ou 3 projectos ao 

mesmo tempo... com coordenadores 
diferentes... e isto muda tudo, e aqui 

estamos a falar em organização do 

trabalho. É evidente, que se quiser falar 
em modelo organizacional também é 

muito interessante, porque se comparar 
com a organização das multinacionais há 

uns anos atrás, e se for um grande grupo é 

a mesma coisa...  

5. O que 

conhece da 

evolução 

dessas 

empresas? Que 

problemas e 

desafios 

fizeram delas 

empresas 

distintivas em 

termos de 

inovação? 

Há uma cultura de acomodação 

aquilo que fazemos, e mais uma 

vez que fazemos é o que se replica 
ao longo do tempo, e julgo que 

isso não facilita a tal melhoria 

nem a inovação, designadamente a 

inovação de processo. E 

basicamente, quando nos 

acostumamos a trabalhar de 
mesma maneira, o resultado é que 

não pensamos sobre o grounding, 

aquilo que fazemos é o que 
devemos fazer.  

Portanto organizações muito 

hierárquicas, culturas muito 
evitadoras de incerteza, distâncias 

hierárquicas muito elevadas, etc... 

nada disto joga a favor da 
inovação. Agora, nada disto se 

resolve com a intervenção do 

estado. 

Agora, há uma coisa muito. importante: Qual é a história da ciência. Nós 

claramente, a Europa, perdeu a produção da ciência/conhecimento para os 

EUA. O Galileu não era americano... E os EUA estão claramente a perder 
para a Ásia...  

Acho que é difícil apontar... Acho que a cultura muitas vezes tem as costas 

largas... A explicação cultural perde-se quando vamos olhar para 

indústrias... Mesmo que digamos que Portugal não é muito inovador, há 

indústrias que são muito mais do que outras. Obviamente que temos uma 

cultura nacional distinta, o que tem algum peso. Mas não sei se o peso é 
independente ou se só aparece em conjunto com outras coisas. Por isso 

acho que é difícil apontar uma razão.  

Em Portugal falha quase sempre esta 

questão... os processos... A visão estratégica 

é quase sempre muito curta.... a liderança não 
é muito bem exercida em Portugal. Que 

porque a visão estratégica não está muito 

desenvolvida nos nossos líderes, 

infelizmente... quer porque a sua formação e 

a sua apetência, é genérico para Portugal, a 

nossa apetência, é muito pouco forte/sólida 
nos processos... Tudo o que tem a ver com as 

questões de processos os portugueses não são 

fortes. Mas mesmo dentro dos líderes há um 
perfil muito. dentro da liderança autocrática, 

estilo “eu sei, é assim! Vamos por aqui!”. 

Pouco partilhada, pouco esclarecida. 

A percepção que tenho sobre empresas 

que têm modelos organizacionais 

completamente novos em relação aos 
paradigmas mais convencionais, isto corre 

de estudos de caso que tenho feito de 

empresas que não são apenas os da tese... 

Na tese o que fiz, como a minha 

problemática da inovação era a inovação 

do produto, eu baseei-me em sectores 
centrados na ciência. 

Agora, olhando para os estudos de caso 

que fiz na tese, e para os outros que tinha 
feito anteriormente e posteriormente, há 

mudanças radicais do ponto de vista do 

modelo organizacional. Absolutamente 
radicais. Sem me querer meter no desenho 

da sua tese, o que eu diria que 

provavelmente faria sentido, para 
contrapor um modelo ao outro, não sei 

quantos estudos de caso vai fazer, mas era 

contrapor um modelo tradicional a um 

modelo não tradicional, não convencional 

na organização do trabalho. 

6. No seu 

entender quais 

Todos… A minha perspectiva é, 
mal da empresa em que há uns 

Depende da organização. Acho que fundamentalmente em todo o lado os 
actores-chave são os inovadores. Ou seja, as pessoas cuja tarefa é criar 

Quem assume funções de liderança, a vários 
níveis, tem de ser promotor de inovação... 

Aqueles que fazem investigação e que vão 
descobrir um telemóvel de nova geração e 
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os 

agentes/actores 

sociais que 

influenciam o 

processo de 

inovação nas 

empresas? 

iluminados que são responsáveis 

pelas inovações e que as 
descobrem. A I&D tem um papel, 

agoras nas empresas portuguesas, 

I&D veja aí quantos gabinetes é 
que aí há... provavelmente 

contam-se pelos dedos das mãos... 

Por outro lado a inovação, aquilo 
que me parece é algo que nasce do 

sistema como um todo, 

colectivamente. Mal da empresa 
que acha que a inovação é o 

produto de um gabinete, de um 
conjunto de especialistas ou de um 

conjunto de iluminados. Atenção, 

eu não estou a dizer que não pode 
haver pessoas mais ligadas ou 

pagas para pensar nisso... 

produtos novos ou ideias novas. Porque podemos dizer, o governo é um 

actor importante em termos de inovação, porque faz os programas 
escolares... mas como eu tenho esta visão da realidade, em que as pessoas 

apropriam das coisas como lhes dão jeito, ou como conseguem e podem... 

Se o governo cria um parque tecnológico fantástico, mas as pessoas não 
usam como devem usar... É um pouco como o Word, muitas vezes 

descobrimos coisas no Word que são fantásticas, que nunca saberíamos 

porque não usamos... Fundamentalmente, se há alguém que é fundamental 
é quem faz, essa pessoa é quem está a apropriar todo o resto... a 

educação... os incentivos da empresa, etc... Para mim, é o actor 

fundamental.  
Quem é esse actor, depende... varia muito de organização para 

organização. Por exemplo, na Ibermoldes o CEO da empresa era 
claramente o motor de inovação, e ele fazia muitas coisas. Noutras 

empresas em que não é esse o caso... há equipas de i&d... varia muito de 

organização para organização... Mas fundamentalmente quem é que está 
mesmo a fazer aquilo... e essa pessoa é que está a apropriar tudo o que está 

à volta... Eu posso ter um programa fantástico no governo de plano 

tecnológico, mas se as pessoas não o usam... 

Inovação não precisa de ser radical, 

revolucionária, pode ser incremental... o 
chefe de turno da fábrica pode promover a 

inovação, nesse caso pode chamar a atenção 

para melhorias incrementais que pode ir 
introduzindo no processo. Dentro do limite, 

qualquer actor, qualquer membro da empresa 

pode ser um agente de mudança e agente de 
inovação... Se houver o tal enquadramento da 

inovação todos se assumem... se não houver 

enquadramento... liderar por cima sempre, 
promoção da inovação, da aceitação do erro... 

assumpção de risco, etc...  

que depois vão comercializar... Dentro de 

uma lógica mais aberta, se uma empresa 
não tiver ao nível da gestão, como um dos 

objectivos estratégicos a produção da 

inovação, eu até posso lá ter 
investigadores que nunca me vão chegar a 

nenhuma inovação. Portanto, decidi que 

entrevistava os administradores das 
empresas, os directores dos departamentos 

de I&D, os directores de recursos 

humanos e os directores de produção. 
Isto é, quanto mais a inovadora a empresa 

é, mais implica a participação de todos no 
processo. Quanto menos inovadora a 

empresa é, posso concluir nos casos que 

estudei, mais cantonado tem aqueles que 
são os actores da inovação. 

7. Que 

indicadores 

sociais podem 

ser apontados 

nas empresas 

inovadoras que 

conhece? 

Como é que conseguimos medir 
ou fingir que estamos a medir uma 

coisa que na prática não está a ser 

medida... portanto, há esse risco... 
eu achar que estou a medir 

inovação e na prática não estou a 

medir inovação nenhuma...  

Eu acho que o esforço de medir a 

inovação como medir qualquer 

coisa tem o mérito de tornar o 
sistema mais transparente... Eu 

meço pelo menos do corpo 

aqueles indicadores... ele torna-se 
pelo menos mais transparente e 

mais visível a partir daí... Por 

outro lado, o que me parece 
também é que independentemente 

da existência de métricas ou não, 

mais uma vez voltamos aquilo que 
eu dizia à pouco, podemos criar 

consciência através das métricas 

que Portugal está em último lugar, 

e isso é importante ou não? É, 

porque nos dá consciência que 
estamos em último lugar... Agora, 

a partir daí não há métrica que 

É sempre complicado construir indicadores sobre inovação. É difícil 
apanhar. Porque os indicadores tendem a querer ser genéricos... Há 

indicadores de inovação que servem muito bem para determinados tipos de 

projectos para determinada organização numa determinada indústria. Mas 
outro tipo de projectos nessa empresa pode requerer indicadores muito 

diferentes. 

  

A maior parte dos indicadores em Portugal 
são de natureza quantitativa e centrada nos 

produtos ou serviços, colocados no mercado, 

ou eventualmente as inovações de processo, 
as tais caixinhas de sugestões... Quantas 

sugestões, mostra-se o gráfico e tal... São na 

maior parte indicadores de output, portanto, 

quantas sugestões... ou quantos produtos 

novos por ano... Não estou habituado a ver 

em Portugal indicadores de processo. É o 
mesmo que avaliarmos as vendas em 

Portugal, e depois não vermos o que está por 

detrás das vendas... Isto é quantas idas ao 
mercado, quantas reuniões com o cliente até 

se conseguir fazer a venda, etc... Portanto, 

não havendo um processo claro ou pelo 
menos identificado, estamos dependentes de 

um resultado, e se esse resultado cair, não 

sabemos o que está a acontecer, ninguém 
sabe... Já é bom ter indicadores de output, é 

melhor do que não ter nada... era melhor dar 

um passo atrás, e mudar... e perceber porque 

é que estão a dar estes outputs. 

Aqui dava-lhe jeito se quiser um certa 
lógica construtivista, não no sentido muito 

ortodoxo do termo, mas a descrição, não 

só das entrevistas, mas dos locais de 
trabalho, de falar com as pessoas e de ver 

como é que funcionam... e descrever 

como é que o trabalho está organizado, 

como é que a empresa está organizada, se 

existem departamentos estanques ou não... 

e porquê, qual é a lógica... Descrever isto 
e à partida pegar nas teorias das 

organizações, discutir isto para lhe 

permitir concluir os conceitos das teorias 
das organizações. Não são muito 

relevantes para olharmos para esta nova 

realidade, e se calhar estamos perante um 
novo paradigma organizacional. Apesar 

de lhe querer chamar inovação 

organizacional. 
Se assim for, aconselho-a a ser muito 

selectiva nos estudos de caso e que sejam 

empresas que estejam na fronteira daquilo 

que se faz em inovação em Portugal. 
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valha... portanto, ou se muda o 

sistema ou pode haver as métricas 
todas...  

O que eu posso dizer é que esses 

indicadores, ao nível do estado, é 
possível desenhar políticas que 

possam ter impacto nesses 

indicadores...  

8. E o papel 

das políticas de 

Recursos 

Humanos? 

Em termos internos das 

organizações, eu acho que passa 

sobretudo pela existência de 
gestores que percebam que não se 

consegue este tipo de cultura com 

uma lógica top down como tem 
havido na maior parte das 

organizações... Só isso... É 

necessário ter organizações a 
funcionar de modo mais exigente, 

mais competente, mais 

profissional... mais transparente, 
mais democrático, mais 

inteligente... 

- Como está ligada para as questões 

comportamentais/sociais, parece-me que o 

seu aliado natural ser o Director de Recursos 
Humanos, o que pressupõe que já alguns 

estudaram da empresa. (...) Um DRH com 

alguns anos gere a empresa com algum 
estatuto, porque abaixo disso, está-se mais 

preocupado com as questões operacionais. 

Portanto, eu imagino que um DRH de uma 
Unicer, por exemplo., veja com bons olhos 

uma análise ao processo das questões 

relacionadas com a gestão da mudança 
interna, da dinâmica organizacional para 

promover a mudança... porque isso o ajudará 

a fazer boa figura. Isso tem de ser vendido... 
ao seu presidente, este estudo até o vai ajudar 

a mexer com este ou aquele parâmetro... para 

accionar melhor a máquina e fazer melhor 

figura.  

- 

9. E o papel da 

aprendizagem? 

Eu acho é que as organizações têm 

de ter culturas... voltamos à 
mesma questão... onde a 

criatividade seja espontaneamente 

suscitada... Eu não consigo ensinar 
ninguém a ser criativo de uma 

forma directa... Eu posso ensinar 

as pessoas a estimular a 
criatividade, através de 

brainstorming... Para que é que 

serve um brainstorming se depois 
eu chego à minha empresa e 

aquilo é uma prática 

completamente contrária ao que é 
habitual na organização... 

Eu costumo usar às vezes uma 

distinção... As organizações 
durante o Séc. XX eram 

Não é a aprendizagem de Improvisação... ou seja eu quando faço uma 

improvisação, para mim improvisar mais ou não... eu e a minha 
organização, ou o meu grupo, ficamos melhores e inovadores, aprendemos 

a inovar ou não, ficamos melhores inovadores ou não? Isto pode ser 

medido de várias formas. Pode ser medido por inovações subsequentes, 
por exemplo. Se correram bem ou não. Pode ser medido com a satisfação 

das pessoas com o processo... É quase como medir o indicador justiça nas 

organizações. Isto foi uma experiência agradável ou não? É quase medir o 
grau de entropia.  

Até pode apanhar bons indicadores de 

inovação no contexto do enquadramento 
organizacional, e mesmo assim ter maus 

indicadores de inovação no negócio, no 

processo, nos produtos... e como é que joga 
com as 2... como é que explica isso... não 

consegue entrar no processo, vai só olhar 

para o enquadramento... É um pouco como 
um ninho, um ambiente de incubação, que às 

vezes não resulta... Vai tentar perceber quais 

são as condições necessárias e suficientes 
para que esse ninho promova não só o 

espírito de inovação e de abertura ao erro e 

criatividade, etc... mas que também facilite a 
aprendizagem com os processos, a adopção 

de bons processos de inovação que depois se 

materializem em números... 

E sem homens a trabalhar de uma certa 

maneira. Ok, as relações entre a 
universidade e a indústria, as diferentes 

fontes de conhecimento, mas isto são 

relações sociais... que podem ser bem 
sucedidas ou mal... e se elas são mal 

sucedidas não há inovação para ninguém. 

Isto é, são muito importantes os mercados, 
são muito importantes as competências 

técnicas... mas se não houver uma cultura, 

se não houver dimensão humana, e a ideia 
de que as pessoas se relacionam entre si, e 

há relações sociais que sustentam 

qualquer processo de inovação, e que 
essas relações sociais se forem mal 

negociadas, se houver insucesso na 

negociação, podem tender em relações de 
conflito, e neste caso qualquer projecto de 
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organizações complexas com 

pessoas simples... 
Algumas organizações 

perceberam que isso não é 

compatível com as necessidades 
de inovação, criatividade, etc... E 

então o que é que fizeram? 

Afrouxaram a organização para as 
pessoas poderem ser inteligentes... 

E deixámos de ter organizações 

complexas com pessoas simples 

e temos cada vez mais 

organizações simples com 

pessoas complexas.  

inovação aborta. 

10. Como se 

define uma 

cultura de 

inovação? 

Uma cultura de inovação, que é 

uma cultura que por definição é 

muito aberta e flexível... A ideia 
da teoria institucional é como é 

que aprendemos a fazer as 

mesmas coisas... De uma forma 
um bocadinho paradoxal, nós 

podemos institucionalizar formas 

de poder fazer as coisas de 
maneira diferente sempre. 

Ou seja, a inovação é um processo 

mecânico, quando eu acredito, 

pelo contrário, que é um processo 

orgânico, com elementos 

mecanicistas, eventualmente, mas 
um processo iminentemente 

orgânico nasce a partir desta 

interiorização e do acarinhamento 
da lógica da inovação...  

Agora a minha experiência também é que as empresas são contextos 

culturais fortíssimos... 

Por isso as organizações têm culturas próprias. Mas eu penso que há um 
factor geográfico... um bocadinho como estar numa boa turma ou não no 

secundário... Tipo se há pessoas a puxarem a gente também. vai... Por isso 

penso que haverá disso... Depois há factores, até históricos. Ou seja, que se 
faz mais ou menos inovação por razões históricas. Da história nacional, 

fazemos as histórias industriais. Se calhar no têxtil, estou completamente a 

falar de cor, mas como no têxtil a nossa história foi fazermos trabalho para 
terceiros logo a nossa inovação é menor do que noutros campos... mas há 

empresas portuguesas muito inovadoras.  

Acho que é um factor... Há pessoas inovadoras em culturas asquerosas... e 

vice-versa, há pessoas que não são inovadoras que estão em culturas 

fantásticas.  

Mas há pessoas, que mesmo que a inovação não passe para a empresa, há 
pessoas que continuam a ser inovadoras... É como nas empresas que tem 

serviço a clientes: há as que tem um óptimo serviço e as que tem um 

péssimo serviço... Às vezes encontramos as pessoas mal dispostas e vice-
versa. 

Para mim, o elemento decisivo é quem está a fazer. 

Exactamente... Há muitos artigos de jornais... 

há livros... há conferências... O presidente da 

República com o Codec... Portanto fala-se de 
inovação... Há a noção dentro das 

deficiências estratégicas, passou a ideia a 

ideia “inovação pelos vistos é importante”... 
agora como... acho que ainda não chegamos 

lá. Dito isto, acho que temos excepções à 

regra... Se trabalharem estudos de caso vão 
procurar apanhar, espero eu, as excepções à 

regra para informar os outros... 

Para que as caixinhas funcionem tem de 

haver o enquadramento... pode haver 

caixinhas e não haver sugestões... pois podem 

ainda vir “chatear-me” por causa da ideia... 
Tem de haver um clima recompensador de 

ideias... Portanto, as questões de natureza 

institucional, não estando presentes, fazem 
com que o ciclo falhe... E isso acontece em 

Portugal. Noutros casos funciona 

espectacularmente bem, porque houve um 
enquadramento.  

E de facto são nas empresas de sectores 

pós-fordistas, se quiser, sectores baseados 

na ciência, que não respondem a um 
modelo tradicional da indústria... o que 

você encontra são modelos tradicionais 

muito diferentes. E depois há aqui uma 
outra diferença que é muito importante, ou 

vai centrar a tese na mudança 

organizacional, e portanto da organização 
em si mesma, como é que a organização 

se estrutura, quantos níveis hierárquicos é 

que tem, como é que funciona a 

comunicação dentro desses níveis 

hierárquicos, etc... etc... 

Que é dentro do departamento a,b,ou c 
como é que o trabalho se organiza. Temos 

uma organização tipo fordista ou neo-

fordista, temos uma organização tipo 
grupos semi-autónomos, a Illona Kóvacs 

tem trabalhado sobre isso, portanto, há 

estas duas coisas. Se vai estudar a 
organização no seu conjunto, tem de olhar 

para a organização toda, desde a 

administração até cá abaixo, se vai estudar 
a organização do trabalho, 

provavelmente... 

 




