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RESUMO 

 

Esta pesquisa é um estudo comparativo de casos que tem o objetivo de analisar a influência 

da estrutura, objetivos dos grupos organizacionais e a qualificação da linha intermediária 

no desempenho de duas administrações públicas municipais. Centralização, formalização e 

complexidade foram as dimensões da estrutura consideradas nesse estudo. O desempenho 

foi caracterizado por indicadores nas áreas social, política e econômico-financeira. Foram 

coletados dados primários, utilizando-se entrevistas semi-estruturadas, e dados 

secundários. Os dados foram analisados principalmente através de técnicas qualitativas. 

Também foi utilizado um processo de agrupamento para dados qualitativos. A pesquisa 

revelou que a estrutura organizacional difere entre as duas organizações estudadas, 

especialmente quanto à centralização e formalização. Com respeito aos objetivos dos 

grupos, concluiu-se que há uma clara distinção entre os casos estudados, com maior ênfase 

no nível estratégico. Em um dos casos percebem-se objetivos político-partidários evidentes 

e no outro prevalecem objetivos de eficiência administrativa. O exame da qualificação da 

linha intermediária evidenciou uma variação na formação e experiência do nível tático da 

área da saúde. Por fim, o presente estudo revelou diferença no desempenho organizacional 

entre as duas organizações, que pode ser atribuída à estrutura, objetivos dos grupos e 

qualificação da linha intermediária. Pelos resultados da pesquisa, é possível perceber que a 

centralização e a formalização, duas dimensões da estrutura, influenciam o desempenho 

organizacional. Também há evidências de que os objetivos dos grupos e a qualificação da 

linha intermediária têm efeito sobre o desempenho. Com base nessas conclusões, é 

proposto um modelo explicativo do desempenho de administrações municipais, 

envolvendo centralização, objetivos do grupo estratégico e qualificação e identificação 

com a atividade dos grupos tático e operacional. 
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ABSTRACT  

 

 

This research is a comparative case study that aims at investigating the influence of the 

structure, organizational groups objectives and intermediate line qualification on the 

performance of two local government organizations. Centralization, formalization and 

complexity were the structure’s dimensions considered in this study. Performance was 

caracterized by social, political, economic and financial indicators. Data were collected 

from primary sources, through open-ended interviews, and from secondary sources. Data 

were mainly analysed through qualitative techniques. A clustering process for qualitative 

data was also used. The research shows that organizational structure differ between the 

organizations studied, specially related to the centralization and formalization. Regarding 

to the objectives of the groups, it was found a strong distinction between the cases studied, 

emphasizing the  strategic level. One of them shows very evident political party objectives 

and the other shows administrative efficiency goals. The examination of the intermediate 

line qualification evidenced a variation on the health area leaders’ background and 

practice. Finally, this study showed a difference in the organizational performance between 

the two organizations, which can be attributed  to the structure, group objectives and 

intermediate line qualification. The results of the research show that centralization and 

formalization, two structure’s dimensions, influence the organizational performance. There 

is also clear that groups’ objectives and intermediate line qualification affect performance. 

Based on this conclusions, it is proposed a model for the explanation of local governments 

performance, concerning to centralization, objectives of strategic group and qualification 

and identification with the activity of tactical and operational groups.  

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento dos encargos que vêm sendo atribuídos aos municípios, sua inserção 

nos problemas cotidianos e sua proximidade em relação aos cidadãos, tornam a 

administração pública municipal responsável, em alto grau, pela qualidade de vida e bem 

estar das populações citadinas. O desempenho municipal torna-se matéria relevante, em 

virtude de seu efeito direto sobre os índices de desenvolvimento econômico e social das 

comunidades. Ao tempo em que é reconhecida a importância da administração municipal, 

deve-se registrar a escassez de recursos disponíveis que, na maioria das vezes, caracteriza 

essa esfera de governo e as demandas crescentes de serviços públicos que partem da 

população, até como resultado do aumento da consciência de cidadania.  

Nesse contexto, que envolve a complexidade decorrente das transformações 

políticas, econômicas e sociais que estão ocorrendo tanto no âmbito local, como em âmbito 

nacional ou mundial, cabe estudar a administração municipal para se inferir em que medida 

diferentes fatores, como estrutura, objetivos e qualificação, influenciam no desempenho 

municipal. Atualmente, o empirismo e a experiência parecem já não ser mais instrumentos 

adequados de gestão, exigindo-se métodos de maior confiabilidade e eficácia. Conforme 

observam Fachin e Chanlat (1998), num contexto geral difícil, as cidades que 

compreenderem que se tornaram o centro das atividades econômicas, culturais, sociais, 

políticas e também um lugar privilegiado de identificação, e que adotarem as estruturas e 

os modelos à altura de sua novas responsabilidades, contribuirão de maneira perceptível e 

significativa para o bem estar dos seus munícipes. 

A administração pública está no centro de um polêmico debate, que deve ser 

considerado como parte do contexto, mesmo que a pesquisa em tela não trate de 
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concepções filosóficas. De um lado encontram-se os que vêem o Estado como um mal 

necessário, que deve ser reduzido ao mínimo possível, aplicando-se à administração 

pública a lógica do mercado; do outro estão os que defendem a preservação e o 

fortalecimento do Estado, posicionando-se contrariamente ao processo de privatização e 

desestatização. É possível, no entanto, que nenhuma das duas teorias valha indistintamente 

para toda e qualquer situação, porque o modelo gerencial mais indicado para uma empresa 

pública pode não ser o melhor para uma força policial, ou o modelo gerencial aplicado com 

sucesso num ministério do Governo Federal pode não produzir resultados semelhantes 

num pequeno município do interior. 

As organizações se diferenciam em função de suas características, que compõem a 

estrutura organizacional. Como demonstra Perrow (1972), a estrutura de uma organização 

é determinada essencialmente pela tecnologia, produto, ambiente e objetivos que a 

caracterizam. Assim, o melhor modelo organizacional para uma determinada organização 

pública poderá ser inadequado a outra, em virtude da diferença de características.  

Nesse sentido, o presente estudo pretende estabelecer a relação existente entre a 

estrutura adotada pelas administrações municipais de duas cidades gaúchas e seus 

respectivos desempenhos, levando em conta a interveniência dos fatores objetivos dos 

grupos organizacionais e a qualificação da linha intermediária. O interesse principal pela 

pesquisa é teórico, sendo que os casos específicos tiveram como critério de escolha o fato 

de serem adequados ao estudo pretendido. A seleção dos municípios a serem estudados foi 

realizada a partir da comparação de diversos dados dos municípios gaúchos, concluindo-se 

que Lagoão e Mato Leitão reuniam as condições desejadas para a pesquisa, por estarem 

situados na mesma Sub Região Geográfica (Vale do Rio Pardo), ambos foram 

emancipados recentemente, Lagoão em 1988 e Mato Leitão em 1992, têm população 
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semelhante, 5.572 habitantes o primeiro e 3.099 o último, conforme dados do IBGE 

referentes a 1998, e apresentam desempenhos diferentes e ofereciam condições favoráveis 

para o deslocamento do pesquisador. 

Formula-se, assim, a seguinte pergunta de pesquisa: 

“Qual é a relação entre a estrutura  e o desempenho das Prefeituras 

Municipais de Lagoão e Mato Leitão, considerando o efeito das variáveis objetivos e 

qualificação da linha intermediária dessas organizações?” 

Assim, essa pesquisa tem como objetivo geral estabelecer a relação entre a estrutura 

adotada e o desempenho realizado pelas Administrações Públicas Municipais de Lagoão e 

Mato Leitão, levando em conta que os objetivos e a qualificação da linha intermediária 

podem afetar essa relação. 

Em termos de objetivos específicos, pretende-se: 

a) caracterizar as Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão do 

ponto de vista estrutural; 

b) identificar e analisar os objetivos dos grupos organizacionais das Administrações 

Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão; 

c) identificar e analisar a qualificação da linha intermediária das Administrações 

Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão; 

d) caracterizar o desempenho social, econômico-financeiro e político das 

Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão; e 

e) identificar as características das organizações estudadas que afetam o seu 

desempenho. 
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A decisão de realizar o estudo no âmbito municipal prende-se ao fato de esse ser o 

nível de governo mais próximo do cidadão em geral, onde os efeitos da gestão pública 

afetam diretamente a vida das pessoas. Deve considerar-se também que, em uma grande 

parte das cidades, a administração municipal é a organização local mais importante: a que 

mais efetua relacionamentos e transações com a população, a que gera maior número de 

empregos, a que mais afeta a rotina e o bem-estar das pessoas que lá vivem. Por causa da 

presença marcante do município na vida do cidadão, ganha importância o estudo da gestão 

nesse nível de governo. Além disso, deve-se acrescentar o papel crescente dos municípios 

na realidade do país, observável pela tendência de municipalização de vários serviços, 

destacando-se, em especial, a saúde e a educação fundamental. 

Portanto, do ponto de vista prático, os resultados da pesquisa poderão servir de 

subsídio aos gestores públicos, no processo de reconceptualização da administração 

pública municipal. Aliado a isso, tais resultados visam a subsidiar ações voltadas para o 

aumento da eficácia e eficiência da gestão, não apenas dos órgãos estudados, mas também 

de outras administrações municipais.  

A presente pesquisa, em termos de relevância teórica, pretende contribuir para o 

entendimento de como certos aspectos organizacionais, como os objetivos dos grupos e a 

qualificação da linha intermediária, afetam a relação entre estrutura e desempenho das 

organizações, especificamente no plano municipal. Há que se ressaltar que, em 

comparação a outros níveis de governo, poucos trabalhos de pesquisa têm adotado a 

administração pública municipal como objeto de estudo, ressalvando-se alguns trabalhos 

mais sistematizados, feitos no final dos anos 80 e durante os anos 90, disponíveis em 

periódicos especializados como, por exemplo, Organizações & Sociedade e Revista de 

Administração Pública. Além disso, pode-se dizer que o efeito da estrutura sobre o 
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desempenho foi objeto de uma grande quantidade de estudos de análise organizacional, 

desde a abordagem clássica. Não se observa a mesma ênfase na pesquisa da questão dos 

objetivos dos grupos que compõem a organização.  

Também em relação à qualificação de chefias e supervisores como fatores 

condicionantes do desempenho de organizações públicas, poucos trabalhos de pesquisa 

têm se concentrado nessa questão. Para alguns autores, na medida em que os empregados 

podem tomar decisões e solucionar problemas, a linha intermediária torna-se supérflua 

(Osborne e Gaebler, 1997). Outros, no entanto, atribuem às chefias intermediárias 

importantes papéis organizacionais, como representar os interesses de suas unidades de 

trabalho, desenvolver relacionamentos organizacionais, aliviar o tempo de outros 

indivíduos na organização, principalmente seus superiores (Morgan et al., 1996). 

Nota-se, portanto, que o tema da presente pesquisa está longe de ser esgotado, 

merecendo estudos que aprofundem o conhecimento de como as categorias analíticas 

estrutura, objetivos, qualificação de gerentes e supervisores e desempenho se relacionam. 

 

 



2. BASE TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

2.1. Aspectos Históricos e Conceituais da Administração Pública Brasileira 

 

Antes de 1930, a administração pública, no Brasil, era caracterizada por um enfoque 

mecanicista, em que eram estabelecidas relações estreitas entre o público e o privado, num 

contexto pouco complexo, onde o administrador público era considerado um mero executor de 

políticas, dentro de princípios de eficiência (Fischer, 1984). De acordo com Tojal e Carvalho 

(1997), antes dos anos 30, o país era comandado por uma elite, que tinha posse do poder 

político. Apesar das eleições livres, predominava o chamado voto de cabresto, além de o 

processo eleitoral ser pouco confiável, fazendo com que os interesses particulares da elite agrária 

se confundissem com os do Estado. Isso significava que o Estado era apropriado por alguns 

poucos e que a noção de público não representava nenhum significado para a maior parte da 

população (Tojal e Carvalho, 1997). 

A fase seguinte, que Keinert (1994) denomina “Estado Administrativo”, compreende o 

período de 1930 a 1945 e inicia-se com a Revolução de 30, que lança as bases do Estado 

Administrativo Brasileiro. No conjunto das transformações que ocorrem a partir da Revolução 

de 30, inicia-se a elaboração dos conceitos de nação, de cidadania, do interesse social e das 

políticas dirigidas ao interesse do trabalhador industrial (Tojal e Carvalho, 1997). 

A reforma administrativa que, entre outras ações, criou o Departamento Administrativo 

do Serviço Público – DASP com o objetivo de ser o apoio administrativo do governo Getúlio 
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Vargas, e que estava orientado pelos princípios da racionalização e do treinamento técnico 

(Keinert, 1994), teve como base a administração de pessoal e o sistema de mérito, registrando-

se a influência, nessa fase, de teóricos da Abordagem Clássica da Administração, como Fayol, 

Taylor e Gullick, todos orientados por princípios de eficiência (Fischer, 1984).  

Um aspecto importante a ser considerado na análise do governo de Getúlio Vargas é a 

influência do positivismo. De acordo com Fonseca (1989), essa ideologia, que até 1930 estava 

restrita praticamente ao Rio Grande do Sul, foi abraçada por Vargas durante a República Velha. 

Ainda conforme Fonseca (1989), o positivismo político era tomado pelos seus 

seguidores como um guia prático de ação, orientando as decisões políticas e administrativas do 

governo. O Estado era visto como o órgão mais especializado e complexo da sociedade, 

cabendo-lhe um papel de direção e organização. Nessa perspectiva, era aceitável uma 

intervenção estatal em grau bem maior que nos moldes do liberalismo tradicional.  

Assim, é possível identificar uma relação estreita entre as ações governamentais de 

Getúlio Vargas, empreendidas no período de 1930 a 1945, e os princípios positivistas que 

orientavam os principais líderes da política riograndense.  

Nesse período, inicia-se a formação, no interior do Estado, de uma burocracia 

profissionalizada, mas ao mesmo tempo a velha oligarquia agrária ainda se mostrava presente 

como importante ator político, fazendo com que persistissem, como característica importante do 

novo sistema político, as relações clientelistas (Tojal e Carvalho, 1997), ou seja, relações 

políticas que não ultrapassam o interesse do líder em obter votos circunstanciais em troca de 

favores de pouca importância.  

O período do pós-guerra (1946-1964) caracterizou-se pela ideologia desenvolvimentista 



 

 

8 

 

(Keinert, 1994) e envolveu o apoio estrangeiro em assistência técnica, a organização de novos 

órgãos públicos e a formação de um quadro de administradores profissionais que pudessem 

liderar programas de estímulo e apoio ao aperfeiçoamento social e econômico (Fischer, 1984). 

Nesse período consolida-se a idéia de um centro de estudos em administração pública, sendo 

que em 1952 foi instalada a Escola Brasileira de Administração Pública, junto à Fundação 

Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro (Fischer, 1984). 

No período de 1965-79, que foi marcado pelo intervencionismo estatal, a administração 

de empresas estatais passou a ser guiada pelos princípios da competência e racionalidade técnica 

(Keinert, 1994). De acordo com Fischer (1984, p. 283), a década de 70 “caracteriza-se pelo 

declínio do papel do administrador público e pelo apogeu do tecnocrata, exacerbação máxima 

da racionalidade funcional e dos princípios desenvolvimentistas”. 

De 1980 a 1989 começam a predominar, no campo da administração pública, estudos 

que dizem respeito à questão do poder estatal, dando menor ênfase à eficiência que à eqüidade e 

à adequação social. Identificam-se obstáculos políticos à eficiência, sendo que esta última, na 

maioria das vezes, condiciona-se aos primeiros. A hegemonia do tecnicismo, que caracteriza a 

fase anterior, cede lugar a um politicismo, que coloca a política acima das questões legais e 

técnicas de gestão (Keinert, 1994).  

Enfim, no pós 1989 verifica-se que a mobilização social consolida o conceito de 

cidadania, emergindo a proposta de participação da sociedade civil na gestão pública. O Estado 

adquire um novo papel: o de absorver e processar as energias e potencialidades governamentais 

e comunitárias. Nesse novo contexto, a competência política para conciliar demandas sociais 

precisa ser aliada à capacidade técnica para definir prioridades e metas, formular estratégias e 
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gerir recursos escassos. O paradigma emergente parece indicar a necessidade de se conceber 

uma nova Teoria de Governo que consiga aliar a ciência política à administração e possa 

corresponder à expectativa social de um Estado que seja, ao mesmo tempo, democrático e 

eficiente (Keinert, 1994).  

Alguns autores, no entanto, observam que o conceito de cidadania está longe de ser 

colocado em prática no Brasil. Campos (1990), por exemplo, comenta que, se a democracia 

fundamenta-se na soberania dos cidadãos, o modelo democrático brasileiro não pode ser 

caracterizado como tal, porque testemunha-se, na sociedade brasileira contemporânea, um sério 

desrespeito aos cidadãos, em vários aspectos da vida civil. Não obstante essa observação ser 

verdadeira, deve-se considerar que o processo de democratização apresentou avanços inegáveis 

no campo da cidadania. 

Para Siqueira (1990), a responsabilidade social que deve impregnar a administração 

pública e a escassez de recursos que caracteriza países com como o nosso precisam impor o 

compromisso de buscar resultados eficazes da “coisa pública”. Siqueira (1990, p. 66) comenta 

que “resultados eficazes na administração pública significam democratizar o acesso a todos os 

níveis; ser permeável ao controle da sociedade; melhorar a qualidade dos serviços prestados e 

aumentar o grau de resolutividade dos problemas”. 

Há, no entanto, que ser superado o traço patrimonialista que historicamente caracteriza o 

Estado brasileiro. O patrimonialismo, na perspectiva weberiana, refere-se a formas de domínio 

político em que não há distinção clara entre as esferas de atividade pública e privada 

(Schwartzman, 1988). 

Para Schwartzman (1988), a dimensão neopatrimonial que marca o Estado brasileiro é 
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definida como uma forma de dominação política que ocorre no processo de transição para a 

modernidade, envolvendo uma burocracia administrativa pesada e ineficiente e uma sociedade 

civil pouco articulada. 

Esse predomínio estatal conduziu a duas características historicamente predominantes: um 

sistema burocrático neopatrimonial, que envolve a apropriação de funções, órgãos e rendas 

públicas por setores privados, e o despotismo burocrático, caracterizado pela crença dos 

governantes de tudo saberem e tudo poderem, sem precisarem atribuir muita importância à 

observância das formalidades legais (Schwartzman, 1988). 

A essas duas características pode ser acrescentada outra, que é o aspecto plebiscitário, 

ou populista, que se define pela tentativa de manter uma relação direta entre os políticos e o 

povo, alijando os grupos sociais organizados, que poderiam fazer essa intermediação 

(Schwartzman, 1988). 

Schwartzman (1988) também comenta que um sistema político-eleitoral estável é 

decorrente da natureza das instituições existentes. O problema principal dos estados de base 

neopatrimonial não é o tanto o fato de manterem o povo em situação de alienação, mas sim que 

todas as formas de organização geradas tendem a reproduzir um modelo de dependência do 

poder público e de orientação para a obtenção de seus favores.  

Ainda conforme Schwartzman (1988), as instituições que formam a base de um sistema 

político legítimo não devem se restringir à sociedade civil, mas devem incluir também o Estado, 

através da formação de um funcionalismo público capacitado, motivado e consciente de suas 

responsabilidades.  
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2.2. Evolução Histórica dos Municípios Brasileiros 

 

O surgimento da unidade político-administrativa denominada “município” deu-se em 

plena República Romana, por volta do século I antes de Cristo. A palavra é formada de munus 

ou  munia, que significa muro, jurisdição cercada, ou também presente, encargo, ofício, mais o 

verbo copio, cujo sentido é tomar. Assim, município era a jurisdição sobre a qual Roma tomou o 

encargo (Tavares, 1998).  

Na Idade Média, a supremacia dos senhores feudais eliminou as liberdades das cidades, 

mas com o insurgimento da burguesia, começaram a aparecer as primeiras cidades livres da 

Europa (Tavares, 1998).  

No Brasil, a preocupação com a organização do governo local remonta ao período 

colonial. Conforme Faoro (1989), o estatuto do governo municipal foi fixado como forma de 

dominar as populações dispersas. O município foi um instrumento eficaz e combativo para conter 

os excessos da aristocracia e para arrecadar tributos e rendas. Com sua autonomia tolerada e 

controlada, estimulada para cumprir os planos do soberano, o município transformava as rendas 

e tributos em moeda. 

A primeira referência constitucional ao que futuramente se chamará município está, de 

forma apenas implícita, na “Constituição Política do Império do Brazil”, de 1824, que dispõe 

sobre a possibilidade de subdivisão das províncias e estabelece que em todas as cidades e vilas 

haverá câmaras, às quais compete o governo econômico e municipal. A experiência colonial já 

demonstrara que, em vista da extensão territorial, o centro de desenvolvimento da Nação seriam 
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as aglomerações urbanas (Tavares, 1998).  

De acordo com Tavares (1998), a evolução histórico-legislativa ressalta que os 

municípios constituíram-se em preocupação constante do governo imperial, que reconhecendo 

centralidade como base do progresso, lhes cerceou a liberdade como forma de garantir a própria 

evolução e manutenção do Estado brasileiro. Faoro (1989), observa que a Lei de outubro de 

1828, que organizou os municípios, definiu as câmaras como corporações meramente 

administrativas, sem exercício de jurisdição contenciosa, convertendo o município em peça 

auxiliar do mecanismo central. Era dotado de amplas atribuições, mas não possuía rendas, senão 

as mínimas indispensáveis à manutenção de seus serviços. A incapacidade financeira das câmaras 

municipais deixava-as indefesas diante do poder econômico, concentrado nas mãos dos 

fazendeiros e latifundiários. 

A reforma constitucional de 1926, já no período republicano, é que consagra a 

autonomia municipal como princípio constitucional, embora os estados ainda mantivessem 

controle sobre os municípios (Tavares, 1998). A Constituição de 1934 apresenta uma tendência 

municipalista, para corrigir a excessiva predominância dos estados sobre os municípios ocorridos 

no sistema político anterior, e acrescenta à autonomia política a autonomia financeira através da 

participação do município no sistema de discriminação das rendas (Tavares, 1998).  

É vital para a compreensão do contexto político e social que envolveu os municípios 

brasileiros até a metade do século XX fazer referência à obra de Leal (1976), “Coronelismo, 

Enxada e Voto”. Leal (1976, p.20) concebe o coronelismo como um fenômeno que é “resultado 

da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e 

social inadequada”. Ainda conforme Leal (1976), o coronelismo envolve uma relação entre o 
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poder público, que se fortalece em sua base representativa, e os chefes locais, principalmente 

senhores de terra, em decadência social. Nessa relação, o coronel dá apoio político aos 

candidatos aliados ao Estado e, em troca, recebe carta-branca para tomar as decisões locais.  O 

poder do coronel se sustenta na falta de instrução, de informação e de recursos dos 

trabalhadores rurais, fazendo com que dependam dos favores do coronel. A manutenção dessa 

relação de dependência e submissão é decorrente também da alta concentração das 

propriedades rurais.  

No plano político, a liderança municipal do coronel se explica pelo seu interesse em 

conseguir melhoramentos para o lugar: escola, estrada, correio, telégrafo, igreja, hospital, campo 

de futebol. O seu esforço em obter essas realizações garante a conservação de sua posição de 

liderança. Ao lado desses fatores, há também os favores pessoais de toda a ordem, que se 

manifestam pelo paternalismo, que para favorecer aos amigos leva à prática da delinqüência, com 

a sua recíproca: negar tudo ao adversário (Leal, 1976). 

De acordo com Leal (1976), o coronelismo é encontrado nos municípios do interior, 

predominantemente rurais, e sua vitalidade é inversamente proporcional ao desenvolvimento de 

atividades urbanas como o comércio e a indústria. Como conseqüência, o isolamento se constitui 

em importante fator na formação e manutenção do fenômeno.  

Não obstante o estudo de Leal completar cerca de meio século, suas conclusões 

continuam válidas, porquanto o coronelismo continua a subsistir nos municípios que apresentam 

condições propícias, a saber, predominância da atividade rural, concentração da propriedade 

fundiária e baixo índice de instrução da população. 

Retomando a perspectiva histórica da evolução dos municípios brasileiros, observa-se 
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que a autonomia municipal é ampliada pela Constituição de1946, em razão de ter sido subtraída 

aos estados a função de controle e de fiscalização (Tavares, 1998). O período pós-64, 

caracterizado pela interrupção da vigência do conceito de constitucionalismo democrático, 

também atingiu o município, que sofreu as conseqüências da constrição centralizadora. A União 

conseguiu estabelecer meios de manter sob seu controle a autonomia municipal (Tavares, 1998). 

A efervescência dos movimentos sociais na década de 70 provocou mudanças sociais, 

comportamentais e políticas que influenciaram a elaboração da Constituição Federal de 1988, 

consagrando diversas reivindicações populares, entre as quais a descentralização do Estado e o 

reforço do papel dos governos municipais. O texto constitucional de 1988 pela primeira vez abre 

a possibilidade de efetiva autonomia municipal, permitindo a participação dos cidadãos na gestão 

da vida urbana (Gonzaga e Rangel, 1996). Esse conjunto de transformações legais, políticas e 

sociais parece conduzir a uma situação que favorece a interação poder público-cidadão, 

especialmente no âmbito municipal. Conforme observam Gonzaga e Rangel (1996), num 

contexto onde ocorra pressão social e o poder público se encontre bastante próximo da 

comunidade, é provável que a administração municipal obrigue-se a criar mecanismos de 

governo que identifiquem os desejos e direitos da população, formando um processo constante 

de aproximação entre os interesse do governo e os da comunidade.  

Conforme observam Pinho, Santana e Cerqueira (1997, p. 68-69): 

“o que se pode verificar é que, com a redemocratização vivenciada pelo Brasil 
sobretudo a partir dos anos 80, a emergência de novos atores sociais no cenário 
político brasileiro, comprometidos com a democracia e o resgate da cidadania 
fazem brotar um novo ideário de gestão pública, onde são contemplados 
aspectos como a descentralização do poder, a democratização, parcerias entre 
público e privado, articulações entre global e local, enfim uma série de 
condicionantes novos, parâmetros de uma administração municipal que se 
propõe moderna e eficiente”. 
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É importante observar que essa afirmação da autonomia municipal e da cidadania ocorre 

justamente numa época em que o espaço local começa a obter maior relevância, mesmo no 

contexto internacional. Nas palavras de Borja (1996, p. 79), “o século XX, que está se 

finalizando, é o século das cidades. O século XXI será urbano, e o progresso econômico, o 

bem-estar social e a integração cultural dos povos determinar-se-ão, em grande parte, nas 

cidades”.  

No tópico seguinte, são analisados os principais aspectos que caracterizam a 

administração pública. 

  

2.3. Características da Administração Pública 

 

Sob o ponto de vista do estudo das organizações, deve-se observar que há 

características próprias aos órgãos públicos que os diferenciam das organizações privadas e que 

devem ser consideradas nesse trabalho de pesquisa, embora, como fazem referência Simon et al. 

[19--], essas diferenças são mais de grau que de classe. Por exemplo, todas as organizações, 

tanto privadas como públicas, se baseiam na lei. No entanto, as obrigações e responsabilidades 

do administrador público estão quase sempre descritas na lei de maneira muito mais detalhada 

que as de seus colegas da iniciativa privada e, em geral, existe maior possibilidade de serem-lhe 

exigidas responsabilidades ante os tribunais. Outra consideração que pode ser feita é que o 

administrador privado, como regra geral, tem muito mais liberdade para interpretar a relação 

entre sua organização e o bem estar geral do que o administrador público (Simon et al., [19--]). 
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Kissler (1998) observa que, tradicionalmente, a administração pública é regida pelos 

seguintes princípios: 

1) princípio da igualdade: todos os cidadãos, independente de cor, renda, instrução têm 

assegurado o mesmo tratamento;  

2) princípio da legitimidade: todos os pleitos administrativos vinculam-se à lei e ao 

direito; e 

3) princípio da relatividade dos pleitos administrativos: pressupõe que os recursos que 

são advindos da arrecadação pública devem ter valores compatíveis com os fins a 

que se destinam. 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece outros princípios que, no entanto, contêm 

os mesmos fundamentos. A atividade pública no Brasil se assenta na observância a cinco 

princípios básicos, definidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, alterado 

pela Emenda Constitucional n° 19/98, que são: legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade e eficiência. O princípio da legalidade é o que mais claramente define uma fronteira 

entre a organização pública e a organização privada quanto à liberdade de ação. Segundo 

Meirelles (1990), a legalidade significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei, de tal forma que na administração pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração privada é lícito fazer tudo aquilo que 

a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que lei expressamente autorizar. 

A lei para a administração privada tem o sentido de faculdade: “pode fazer assim”; para a 

administração pública significa obrigação: “deve fazer assim”. 

Deve-se considerar, também, que há um consistente controle externo sobre a 
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administração pública, exercido pelos órgãos legislativos, tribunais de contas e poder judiciário, 

fazendo com que as ações devam ser transparentes, especialmente nas relações com os usuários 

e no recrutamento e promoção dos funcionários. Em vista dessa situação, ocorre a proliferação 

de regulamentos com tendência a burocratizar as organizações, conforme observa Mintzberg 

(1995).  

A visão do sistema legal, extraída do Direito Administrativo, deve ser considerada tendo-

se em conta o fenômeno do formalismo, conforme concebido por Fred W. Riggs. Para Riggs 

(apud Ramos, 1983, p. 252), “o formalismo (grifado no original) corresponde ao grau de 

discrepância entre o prescritivo e o descritivo, entre o poder formal e o poder efetivo, entre a 

impressão que nos é dada pela constituição, pelas leis e regulamentos, organogramas e 

estatísticas, e os fatos e práticas reais do governo e da sociedade.” 

De acordo com essa concepção, Ramos (1983) conceitua formalismo como sendo a 

diferença entre a conduta concreta e a norma formal que deveria regulá-la, ocorrendo 

principalmente nos países emergentes, em transição ou em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil. Sander (1977) ressalta que o conceito de formalismo aplica-se ao Brasil, haja vista que 

uma das características que melhor identifica a história política e cultural do país é a considerável 

discrepância entre os modelos institucionais idealizados e a conduta real. 

Uma implicação importante desses conceitos para a presente pesquisa é que, no estudo 

de organizações caracterizadas pelo formalismo, não se obterá conhecimento objetivo se a 

pesquisa restringir-se apenas a suas estruturas normativas e legais.  

É oportuno salientar, como parte do contexto que envolve a administração pública atual, 

a tendência, induzida pelos princípios do neo-liberalismo, em defender-se que os modelos 
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aplicados com sucesso na iniciativa privada sejam plenamente compatíveis com a administração 

pública. Essa concepção predominou no Brasil no período anterior a 1930, quando a 

administração pública teve um enfoque mecanicista, com relações estreitas entre organização 

pública e privada (Fischer, 1984) e também no período de 1930-45, em que a administração 

pública foi marcada fortemente pelos teóricos da chamada Escola Clássica - Taylor, Fayol, 

Willoughby e Gulick (Keinert, 1994). 

Na atual década, essa proposta encontra sua defesa mais representativa na obra de 

Osborne e Gaebler: “Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está 

transformando o setor público” (1997), que apresenta uma visão de estado empreendedor, 

fortemente inspirado por critérios de eficiência empresarial. A obra de Osborne e Gaebler serviu 

de orientação para um programa de “reinvenção do governo” nos Estados Unidos, definido no 

Ato de Desempenho e Resultados do Governo (1993), que estabeleceu medidas para melhorar 

o modo como o governo realiza negócios (Coe, 1997). 

De acordo com Martins (1998), nesse atual contexto, caracterizado pela globalização, 

pela comunicação integrada, pela economia centrada na tecnologia e em nichos de mercado, 

características essas incompatíveis com a lógica operacional da burocracia, Osborne e Gaebler 

sugerem um novo modelo de governança, centrado na produção de bens e serviços públicos de 

alta qualidade, orientados para os clientes de uma maneira empresarial.  

Uma das principais críticas a essa posição refere-se ao fato de ela restabelecer a 

dicotomia entre política e administração (Martins, 1998), na medida em que prega maior poder 

do executivo e menor influência do legislativo na administração da política (Coe, 1997). Dessa 

forma, haveria a tendência de substituir o processo político pelo mercado, caracterizando o 
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cidadão como “consumidor”. 

Mintzberg (1996, p. 77) reage à concepção de ser considerado simples consumidor: “eu 

não sou um mero consumidor do meu governo, obrigado. [...] Mas, mais importante, eu sou um 

cidadão, com direitos que vão muito além daqueles dos consumidores ou mesmo dos clientes”. 

Essa simplificação, de tratar cidadãos como simples clientes, parece ser o ponto frágil da 

concepção de administrar a atividade pública com o receituário da iniciativa privada. Mintzberg 

(1996) observa que os papéis possíveis de serem assumidos na sociedade são os de 

consumidor, cliente, cidadão e súdito1. Muitos dos serviços profissionais prestados pelo governo 

- educação, por exemplo - são compatíveis com os conceitos de consumidor ou cliente, na 

medida em que são serviços diretos - embora outros autores afirmem que o conceito de cliente 

implica necessariamente liberdade de escolha (Vieira, 1997), não bastando haver prestação de 

serviços diretos. Ainda há casos em que os benefícios são fornecidos indiretamente, através de 

infra-estrutura pública (estradas, praças, portos, política monetária, justiça, etc.), onde está 

presente o papel de cidadão, muito mais que o de cliente ou consumidor.  

Existem também outras situações em que o conceito de cliente é de difícil aplicação para 

o setor público. Por exemplo, quem é o cliente de uma penitenciária (Vieira, 1997)? E da Receita 

Federal? E de uma força policial? E do Tribunal de Contas? Remotamente pode-se dizer que os 

clientes dessas organizações é a própria sociedade. Mas, adotando a classificação de Mintzberg 

(1996), percebe-se que os conceitos mais apropriados para esses casos é o de súdito e de 

cidadão.  

Em relação ao conceito de cidadão e cidadania, Fachin e Chanlat (1998) observam que 

                                                 
1 Subject no original. 
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o significado vai além do cidadão consumidor de serviços - que reduz o conceito de cidadão ao 

de satisfação de necessidades básicas humanas - significando também ver o homem como um ser 

capaz de decidir e promover mudanças.  

Mintzberg (1996) considera que a iniciativa privada nem sempre é boa, e o governo nem 

sempre é ruim, mas ambos tem seu lugar no equilíbrio entre os diferentes setores da sociedade. 

Ele afirma: “eu não quero comprar meus carros do governo e tampouco quero receber meus 

serviços policiais da General Motors” (Mintzberg, 1996, p. 82). Por isso, é importante ter 

presente que a administração pública e as organizações privadas têm características e objetivos 

diferentes. 

 

2.4. Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional foi objeto de estudo desde os teóricos da abordagem da 

administração científica. Perrow (1972) observa que Taylor, Fayol, Gulick, Urwick, Mooney, 

entre outros representantes dessa escola, elaboraram sua teorias com base em organizações 

governamentais e econômicas do início do século, observando as práticas organizacionais e 

tentando racionalizá-las e explicá-las. Os teóricos da administração científica concentravam-se 

nos aspectos formais da organização, entendendo que deveriam ser reduzidas ao mínimo as 

oportunidades para relacionamento informal, e acreditavam terem descoberto os princípios gerais 

de organização que poderiam resolver todos os problemas administrativos (Morgan, 1996). A 

evolução do estudo das organizações demonstrou que aquela abordagem era simplista e que 

alguns princípios eram contraditórios. Perrow (1972), entretanto, ressalta que essas críticas não 
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devem tirar o mérito daqueles teóricos, em vista de, excetuando-se os estudos de Max Weber, 

terem sido os primeiros esforços feitos no sentido de analisar as práticas administrativas e de 

tentar generalizá-las. 

A contribuição de Weber para o estudo das organizações teve como base o seu trabalho 

sobre a burocracia, onde descreveu as organizações burocráticas de uma perspectiva 

dimensional, tendo servido de base para as delineações subseqüentes da estrutura burocrática. 

Hall, por razões metodológicas, reduziu essas dimensões a seis: divisão do trabalho, hierarquia de 

autoridade, normas extensivas, sistema de procedimentos que ordenam a atuação no cargo, 

impessoalidade das relações e promoção e seleção baseados na competência técnica (Hall, 

1966). 

Essas dimensões restringem-se ao plano formal. As pesquisas realizadas na fábrica de 

Western Eletric, em Hawthorne, no entanto revelaram a ocorrência de outros aspectos nas 

estruturas organizacionais, principalmente a observação da presença da estrutura informal – as 

relações não oficializadas dentro do grupo de trabalho (Mintzberg, 1995). 

Estudos mais recentes têm contribuído para demonstrar que “as estruturas formais e 

informais são entrelaçadas e muitas vezes impossíveis de ser distinguidas” (Mintzberg, 1995, p. 

16). Nesse sentido, Mintzberg (1995) observa que esses estudos contribuíram com o 

esclarecimento de que a estrutura formal muitas vezes reflete as maneiras como os 

comportamentos naturalmente ocorrem. 

Ranson, Hinings e Greenwood (1980) observam que vários autores identificam o 

contraste entre dois tipos de estrutura organizacional: o arcabouço estrutural e os padrões de 

interação. Essa abordagem do contraste, no entanto, não é muito útil para a análise 
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organizacional e pode ser superada pelo conceito de estrutura como um complexo meio de 

controle, que é continuamente produzido e recriado em interação e que, ao mesmo tempo, 

modela essa interação: as estruturas são constituídas e constitutivas (Ranson, Hinings e 

Greenwood, 1980). 

Esse processo dinâmico de criação e recriação da estrutura, que define as relações entre 

variáveis organizacionais, parece indicar que mudanças em uma variável tendem a relacionar-se, 

mesmo que indiretamente, com outras (Machado-da-Silva, Vieira e Dellagnelo, 1992). 

Ranson, Hinings e Greenwood (1980) sugerem, então, que a definição de estrutura 

organizacional se fundamente na dinâmica entre as relações do arcabouço estrutural e padrões de 

interação. O arcabouço estrutural consiste nas normas, procedimentos padronizados e pelas 

posições ocupadas pelas pessoas nas organizações. Os padrões de interação correspondem às 

relações sociais formais e informais que, através de um intercâmbio dinâmico, podem alterar o 

próprio arcabouço estrutural. 

O conceito de estrutura organizacional proposto por Ranson, Hinings e Greenwood 

(1980) tem maior poder explicativo, mas envolve maior complexidade de operacionalização, 

principalmente pelo caráter dinâmico e de interdependência entre as variáveis. Assim, o presente 

estudo concentrar-se-á na análise do arcabouço estrutural, sem ignorar, contudo, os padrões de 

interação, que poderão ser usados como elementos explicativos para possíveis fatos e situações 

observadas ou relações estabelecidas. 

O exame da literatura permite verificar que há várias formas de conceituar a estrutura. 

Perrow (1972) entende que ela pode ser definida pelas variáveis separação dos subgrupos e sua 

força; base de coordenação dentro de um grupo; e  interdependência dos grupos.  
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Zey-Ferrell (1979) identifica quatro componentes estruturais da organização, que ela 

também chama de dimensões estruturais: 1) poder e centralização; 2) complexidade; 3) 

formalização; e 4) comunicação. Tomados em conjunto, eles determinam em que grau uma 

organização é controlada e coordenada. Esse controle pode ser realizado através do processo 

de tomada de decisões, divisão de tarefas, estratificação da hierarquia, fixação de regras e 

procedimentos e regulação horizontal e vertical da comunicação. 

Mintzberg (1995, p. 10) conceitua estrutura organizacional como “a soma total das 

maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação entre 

essas tarefas”. De acordo com Mintzberg (1995), a divisão do trabalho em tarefas deve 

considerar o serviço a ser executado e a tecnologia necessária para executá-lo. A coordenação, 

no entanto, é um processo mais complexo e envolve cinco mecanismos, que não se referem 

apenas à coordenação, mas também ao controle e à comunicação: 

• ajustamento mútuo: a coordenação do trabalho é obtida por meio da comunicação 

informal; 

• supervisão direta: a coordenação é obtida através de uma pessoa (supervisor) que 

assume a responsabilidade pelo trabalho dos outros, dando instruções e monitorando 

ações; 

• padronização de processos: ocorre pela especificação ou programação da execução 

do trabalho; 

• padronização das saídas: a coordenação ocorre pela especificação dos resultados do 

trabalho; e 

• padronização das habilidades: a coordenação se dá pela especificação do tipo de 
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treinamento necessário para executar o trabalho. 

Para Hall (1984, p. 38), “a estrutura organizacional atende a três funções básicas: 1) 

tenciona realizar produtos organizacionais e atingir metas organizacionais; 2) destina-se a 

minimizar ou pelo menos regulamentar a influência das variações individuais sobre a organização; 

e 3) é o contexto em que o poder é exercido”. Hall (1984), propõe a análise da estrutura como 

um conjunto de variáveis, considerando que as características preponderantes são a 

complexidade, a formalização e a centralização. 

A complexidade envolve três elementos principais: a diferenciação horizontal, a 

diferenciação vertical e a dispersão espacial (Hall, 1984). Por diferenciação horizontal entende-

se o grau de subdivisão do trabalho para a realização da tarefa (Hall, 1984). A diferenciação 

vertical diz respeito à estratificação hierárquica (Hall, 1984). A dispersão espacial pode ser 

decorrente da diferenciação horizontal ou vertical e refere-se ao grau em que ocorre dispersão 

espacial das instalações e do pessoal (Hall, 1984). Ainda de acordo com Hall (1984), quando o 

grau de complexidade de uma organização é elevado, criam-se problemas de coordenação, 

controle e comunicação. 

A formalização compreende as normas e procedimentos criados pela organização para 

fazer frente às contingências (Hall, 1984).  

A centralização pode ser dita como a proporção em que o poder fica concentrado ou 

disperso entre as pessoas (Mintzberg, 1995). Em outras palavras, “a centralização é a 

distribuição de poder numa organização, que é antecipadamente determinada pela organização” 

(Hall, 1984, p. 90). 

A tipologia dos sistemas administrativos, apresentada por Likert (1975), ajuda a 
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compreender-se o grau de centralização das organizações. Likert (1975) classificou os sistemas 

administrativos em quatro categorias: Autoritário Rígido, Autoritário Benevolente,  Participativo 

Deliberativo e Participativo Grupal, cujas principais características relacionadas com a 

centralização são apresentadas no Quadro 2.1.  

Quadro 2.1: Características dos Sistemas Administrativos 

Autoritário Participativo Características 
Operacionais 

Rígido Benevolente Deliberativo Grupal 

Atitudes dos funcioná-
rios em relação às metas 

da organização. 

Em geral, hostis. Às vezes hostis, às 
vezes favoráveis. 

Geralmente, são 
favoráveis. 

Quase sempre muito 
favoráveis. 

Existência de conflito 
entre as forças 
motivacionais. 

Há profundo 
conflito entre elas. 

Freqüentemente há 
conflito. 

Há algum conflito. Elas geralmente se 
robustecem, ao 

invés de conflitarem. 

Volume de interação e 
comunicação para al-
cançar os objetivos. 

Muito pouco. Pouco. Bastante. Muito. 

Direção do fluxo de 
comunicação. 

De cima para baixo. Na maioria das 
vezes, de cima para 

baixo. 

Para cima e para 
baixo. 

Para baixo, para cima 
e lateralmente. 

Influência dos subordi-
nados nas metas, méto-

dos e atividades de 
seus setores. 

Nenhuma. Rara. Às vezes. Freqüente. 

Nível hierárquico que 
toma formalmente as 

decisões. 

Na maioria das 
vezes, a alta admi-

nistração. 

As diretrizes prin-
cipais vêm da alta 

administração, mas 
muitas decisões 
são tomadas nos 
níveis inferiores. 

As diretrizes gerais 
são dadas pela alta 
administração, mas 
as decisões mais 
específicas são 

tomadas nos níveis 
inferiores. 

O processo decisó-
rio difunde-se por 

toda a organização. 

Maneira como o sis -
tema de metas e diretri-

zes é estabelecido. 

Ordens e comuni-
cados são transmi-
tidos, sem maiores 

comentários. 

Às vezes há opor-
tunidade para dis -
cutir as ordens e 

comunicados. 

As metas são fixa -
das e as ordens 
emitidas após 

discussão com os 
subordinados. 

Geralmente as metas 
são estabelecidas 
com ampla partici-
pação do grupo. 

Fonte: Likert (1975) 

De acordo com Mintzberg (1995), todos os elementos que compõem uma estrutura 

devem manter consistência interna, bem como uma coerência básica com a situação da 
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organização. 

2.5. Objetivos  

 

Marinho (1990), a partir de uma revisão da literatura, situa a discussão da natureza dos 

objetivos em relação a cinco amplas perspectivas: 

• perspectiva racional: representada principalmente por Taylor, essa perspectiva define 

o objetivo organizacional como o alcance da produtividade máxima e supõe a 

separação entre o planejamento e a execução, de tal forma que o trabalhador é visto 

como um instrumento de produção, sem que seja dada atenção aos seus objetivos 

privados. Assim os objetivos de uma organização são definidos pelos que se 

encontram nas posições mais altas; 

• perspectiva funcionalista: essa perspectiva entende a organização como um sistema 

de partes inter-relacionadas e interdependentes, sendo uma estrutura adaptativa que 

opera num ambiente em constante mudança. A organização, assim considerada, é 

orientada em direção a objetivos, mas há o reconhecimento de que as necessidades 

da organização, principalmente a de sobrevivência, constituem um força tão 

importante quanto a dos objetivos formais. A abordagem sistêmica mostra que os 

objetivos organizacionais não são “dados”, mas são o resultado das interações da 

organização com o seu ambiente e um produto muita mais de pontos de vista 

contraditórios e conflitivos  do que consensuais; 

• perspectiva tecnológica: Perrow é um dos autores identificados com essa abordagem 

que mais tem se preocupado com a questão dos objetivos. Esse autor distingue 
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objetivos oficiais - propósitos gerais da organização tal como existem nos relatórios 

oficiais, declarações públicas feitas pelos seus dirigentes e nos pronunciamentos das 

autoridades - e objetivos operativos - que são os que dizem o que a organização está 

efetivamente tentando fazer, independentemente do que é oficialmente declarado 

como sendo os seus fins; 

• teoria do processo decisório: de acordo com essa visão, as organizações não são 

orientadas, como pretendiam as teorias clássicas, para um objetivo determinado. Ao 

contrário, elas perseguem objetivos múltiplos que estão, em geral, em conflito; e 

• abordagem da economia política: essa perspectiva tem como pressuposto que a 

organização é um sistema aberto e interage com a sociedade mais ampla. Essa 

interação pode ocorrer através de quatro diferentes formas: concorrência, barganha, 

cooptação e coalizão. Marinho (1990) ressalta a contribuição de Mayer Zald, ao 

deixar de lado o estrito modelo de adaptação dos funcionalistas, e conceber a 

organização como um ator que participa ativamente da sua própria transformação.  

Uma abordagem, não contemplada no estudo de Marinho (1990), mas que merece ser 

destacada, é a perspectiva institucional, que salienta a habilidade organizacional para obter 

legitimidade e recursos que irão garantir sua sobrevivência (Vieira, 1997). Destacam-se duas 

características dessa abordagem, descritas por Scott (1992):  

• reconhece-se que, embora indivíduos e grupos sejam responsáveis pelo 

estabelecimento dos objetivos organizacionais, nenhum indivíduo ou grupo possui 

poder suficiente para determiná-los integralmente. Desta forma, os objetivos 

organizacionais são diferentes dos objetivos de qualquer um de seus participantes; e 
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• reconhece-se a existência de um conflito de interesses entre os grupos e dentro de 

um grupo específico, sendo que alguns são resolvidos por negociação. 

Morgan (1996) propõe a metáfora das organizações vistas como Sistemas Políticos, para 

compreender a relação entre interesses, conflitos e poder. Para Morgan (1996, p.152), “a 

política organizacional nasce quando as pessoas pensam diferentemente e querem agir também 

diferentemente”.  

Por interesses, Morgan (1996, p. 153) entende ser “um conjunto complexo de 

predisposições que envolvem objetivos, valores, desejos, expectativas e outras orientações e 

inclinações que levam a pessoa a agir em uma e não em outra direção”.  

Os interesses podem ser concebidos em termos de três domínios interligados (Morgan, 

1996):  

• interesses da tarefa: dizem respeito ao trabalho que alguém deve realizar; 

• interesses de carreira: são as aspirações e visões à cerca do futuro pessoal que os 

empregados carregam consigo; e 

• interesses extra-muro: consistem nas personalidades, atitudes pessoais, valores, 

preferências, crenças e conjuntos de comprometimento com a realidade externa. 

A multiplicidade de interesses gera múltiplos objetivos pessoais e grupais, o que torna 

complexa a definição de objetivos organizacionais. Como observa Perrow (1972), dentre os 

muitos problemas associados ao conceito de objetivos da organização, destacam-se dois: 1) 

pode-se dizer que, estritamente falando, as organizações não têm objetivos e que apenas os 

indivíduos os possuem; e 2) é difícil identificar e avaliar objetivos. 
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De acordo com Etzioni (1976, p. 17),  

“na prática, os objetivos são freqüentemente estabelecidos num complicado jogo 
de poder, que inclui diversos indivíduos e grupos, dentro e fora da organização, 
através da referência aos valores que dirigem o comportamento em geral e ao 
comportamento específico dos indivíduos e grupos importantes de uma 
determinada sociedade”. 

 

Diante da multiplicidade de objetivos e das configurações internas de poder, surgem as 

coalizões. De acordo com Morgan (1996), o desenvolvimento da coalizão é uma estratégia para 

favorecer o interesse particular das pessoas e é uma maneira freqüentemente utilizada pelos 

membro da organização para aumentar o seu poder e influência. Ainda segundo Morgan (1996), 

algumas vezes as coalizões são iniciadas por atores com menos poder que procuram o apoio dos 

outros; outras vezes podem ser implementadas pelos poderosos para manter seu poder. 

Independente de serem formais ou informais, restritas ao interior da organização ou expandidas 

para abranger interesses externos, as coalizões e os grupos de interesses freqüentemente 

oferecem formas importantes para garantir os fins desejados (Morgan, 1996).  

Essa forma de entender os objetivos envolve a questão do poder, principalmente de 

como é distribuído entre os indivíduos e grupos da organização. De acordo com Pfeffer (1981), 

a maioria das definições de poder incluem um elemento que indica que poder é a capacidade que 

um ator social tem de vencer resistência em obter um objetivo ou resultado desejado. 

Quando a organização está inserida na arena política, os interesses e objetivos, 

especialmente dos líderes políticos, ganha uma dimensão ainda mais significativa. 

Samper (1998) cita uma pesquisa realizada em municípios venezuelanos, cuja conclusão 

é de que a interferência partidária limita a capacidade de gestão da administração municipal. Os 

funcionários assumem a lealdade ao partido, mas não ao cargo, nem à instituição onde trabalham.  
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Como observa Clegg (1990), o líder político está envolvido com a luta pelo poder, que é 

um de seus fins últimos. Na busca desse poder, o líder político tende a utilizar sua autoridade e a 

estrutura burocrática da organização, de forma que esta se constitua num instrumento em suas 

mãos. A contraposição ao poder político encontra-se no poder fundamentado no conhecimento 

técnico da burocracia, verificando-se uma situação de tensão entre o caráter técnico e impessoal 

da burocracia e os interesses dos dirigentes. 

Weber (1982) observa que, às vezes, a política se contrapõe à eficiência burocrática. De 

acordo com esse autor, “sob certas condições, a democracia cria rompimentos óbvios e 

bloqueios à organização burocrática” (1982, p. 268). Em outro momento, Weber (1982, p. 269) 

vê o político na condição do “diletante que se opõe ao perito, enfrentando o funcionário treinado 

que se coloca dentro da direção da administração”. Ainda conforme Weber (1982), o processo 

de eleição popular do chefe administrativo e de seus subordinados normalmente pode por em 

risco o sistema de  qualificação do funcionário, bem como o funcionamento do mecanismo 

burocrático. 

Desta forma, pode-se inferir que o personalismo, que é uma característica cultural que 

afeta a administração de organizações públicas e privadas nos países latinos em geral (Hickson e 

Pugh apud Vieira, 1997), é um traço importante na administração pública e tem efeito sobre o 

desempenho organizacional. Conforme observa Machado-da-Silva (1991), a burocracia ganhou 

relevância no Brasil inserida num contexto marcado pela tradição patrimonialista do país, 

especialmente no seu conceito de pessoalidade, que pode ser definido como a lealdade 

diretamente reportada à pessoa. Em vista dessa circunstância, é comum verificar-se nas 

organizações uma tensão entre a pressão burocrática pela impessoalidade e a pressão 
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patrimonialista em direção à pessoalidade. 

 

2.6. Linha Intermediária  

 

Mintzberg (1995) propõe que a organização seja analisada a partir das diferentes partes 

que a compõem e dos indivíduos pertencentes a cada uma delas. Assim, a organização é 

decomposta em cinco partes, conforme se observa na Figura 2.1 (Mintzberg, 1995): 

• núcleo operacional: encontra-se na base da organização e é composto dos 

operadores, aquelas pessoas que executam o trabalho básico de fabricar produtos ou 

prestar serviços. O núcleo operacional é o coração de todas as organizações, pois é 

a parte que produz os resultados essenciais;  

• cúpula estratégica: nela encontram-se as pessoas em cargos com total 

responsabilidade pela organização e também todos aqueles que dão suporte diteto 

para os administradores da cúpula. A cúpula estratégica é encarregada de assegurar 

que a organização cumpra sua missão de maneira eficaz e, também, de satisfazer as 

exigências daqueles que controlam ou exercem poder sobre a organização; 

• linha intermediária: é a cadeia de gerentes com autoridade formal que liga a cúpula 

estratégica ao núcleo operacional. Essa cadeia, que vai desde os gerentes de alto 

nível até os supervisores de primeira linha, incorpora os mecanismos de coordenação 

denominados supervisão direta; 
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Figura 2.1: As Cinco Partes da Organização Segundo Mintzberg (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

- Cúpula estratégica 

- Tecnoestrutura 

- Linha intermediária 

- Assessoria de apoio 

- Núcleo operacional 

 

 

• tecnoestrutura: nela se encontram os analistas, que prestam serviços à organização 

atuando sobre as tarefas dos outros. Esses analistas estão fora do fluxo operacional, 

mas eles o podem delinear, planejar e alterar, ou também treinar os que o perfazem, 

porém não o executam por si próprios, e 

• assessoria de apoio: são as unidades especializadas que foram criadas com o fim de 
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dar apoio para a organização fora de seu fluxo de trabalho operacional.  

 

Em relação à cadeia intermediária, Mintzberg (1995, p. 22), afirma que as organizações 

necessitam dela “na proporção direta de seu porte e no quanto se apóiam na coordenação pela 

supervisão direta”. 

Os gerentes da linha intermediária realizam atividades dentro do fluxo de supervisão 

direta que lhe fica acima e abaixo. Eles coletam o “feedback” dos resultados dos desempenhos 

de sua própria unidade e passam algumas das informações para o nível hierárquico superior e 

têm alguma intervenção no processo decisório. Além disso, ao gerente de nível médio cabe 

formular a estratégia para sua unidade, embora ela seja influenciada de forma significativa pela 

organização como um todo (Mintzberg, 1995). 

Vale ressaltar as afirmações de Morgan et al. (1996) no sentido de defender que o 

trabalho desenvolvido pelo nível gerencial intermediário nas organizações públicas locais é 

fundamental para quase todas essas organizações, em vista dos papéis organizacionais que lhe 

são atribuídos, tais como representar os interesses de suas unidades de trabalho, desenvolver 

relacionamentos organizacionais, aliviar o tempo de outros indivíduos na organização, 

principalmente seus superiores. Esses autores (1996) destacam também que a linha intermediária 

desempenha um papel crítico na garantia da estabilidade nas organizações públicas, em meio a 

múltiplas fontes de autoridade.  

Morgan et al. (1996, p. 365) observam ainda que “durante a última década, temos 

testemunhado um crescente reconhecimento do importante papel que os servidores públicos de 

carreira desempenham na preservação da saúde da política democrática”. Ainda de acordo com 
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Morgan et al. (1996), o nível intermediário tem sido responsável pelo bom funcionamento do 

sistema de governo democrático (dos Estados Unidos), em vista de administradores de carreira 

ocuparem posições de liderança no topo das organizações públicas. Alertam também que os 

esforços empregados pelos que defendem a reinvenção do governo através da terceirização e 

achatamento das organizações públicas deveriam servir para despertar para a necessidade de dar 

maior atenção à linha intermediária na administração pública (Morgan et al., 1996). 

A importância que o presente estudo concede à linha intermediária deve-se ao fato de, na 

administração pública e especificamente nas organizações objeto dessa pesquisa, os chefes e 

supervisores serem cargos ou funções de confiança, designados normalmente por critérios 

políticos. Se a escolha política desprezar os aspectos técnicos, ela pode conduzir a uma linha 

intermediária pouco qualificada, o que, provavelmente, afetará o desempenho organizacional.  

 

2.7. Desempenho 

 

A análise do desempenho das organizações não é tema novo no estudo das teorias 

organizacionais, mas ainda envolve complexidade. No campo empresarial, Bonelli et al. (1994) 

observam que a predominância dos paradigmas taylorista e fordista de padronização, produção 

em massa e eficiência fez com que, até meados da década de 70, as discussões gerenciais 

relativas a medidas de desempenho tenham se concentrado em termos de custos e lucratividade, 

ou nos de produção física.  

Na administração pública, especificamente na área municipal, a dificuldade maior refere-

se aos critérios e métodos para medir a produtividade de serviços. Moreira (1993) estabelece 
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algumas distinções importantes entre serviços e produtos, que tornam mais nítida a complexidade 

da análise de desempenho de organizações voltadas para a prestação de serviços: 

a) enquanto os produtos são físicos e tangíveis, os serviços são intangíveis e perecíveis; 

b) os bens físicos podem ser estocados, mas os serviços não podem ser produzidos de 

antemão, tornando a atividade altamente sensível aos picos e vales da demanda; e 

c) os serviços, por exigirem resposta rápida do prestador ou por não poderem ser 

remetidos à distância, devem ser multiplicados para ficarem disponíveis nos locais em que os 

consumidores se encontram. 

Face a essa especificidade, Moreira (1993) conclui que quanto maior o número e a 

diversidade dos serviços oferecidos por uma organização, tanto maiores serão as dificuldades em 

se obter índices de produtividade representativos da eficácia do desempenho da instituição.  

Para Ribeiro e Camargo (1994), o principal problema da mensuração da produtividade 

do setor público municipal reside no fato de que o fornecimento de grande parte dos serviços 

não pode ser facilmente medido e que a maior parte das receitas não são provindas da prestação 

desses serviços. 

Siqueira (1990) ressalta que a montagem de um modelo de avaliação da administração 

pública envolve limitações, como: 1) a precariedade métodos de mensuração de dados; 2) a 

limitação dos referenciais teóricos convencionais em relação à capacidade de explicação de 

dimensões macrossociais; e 3) a dificuldade para compreender relações entre indicadores, 

especialmente as que se referem aos impactos das ações governamentais.  

As dificuldades que envolvem a avaliação do desempenho das organizações, 
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particularmente as públicas, remetem à conclusão de que essa análise deve ser multidimensional 

(Bonelli et al., 1994). Nesse sentido, Rue e Ibrahim (1998) ressaltam, com base em pesquisas 

anteriores, que o desempenho pode ser medido utilizando-se tanto critérios financeiros como não 

financeiros, adotando dados objetivos e subjetivos, em vista de que medidas múltiplas permitem 

comparações entre os critérios. Assim, parece claro que a análise do desempenho de 

organizações públicas não pode restringir-se a aspectos tangíveis, mas deve considerar também 

valores sociais intangíveis. 

O Instituo Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais 

forneceu uma significativa contribuição ao estudo da gestão municipal com a publicação do 

trabalho: “Como Reconhecer um Bom Governo? O Papel das Administrações Municipais na 

Melhoria da Qualidade de Vida” (Souto, 1995). Esse trabalho sugere a avaliação objetiva da 

gestão  municipal, a partir da utilização de indicadores e índices, visto que não se pode fazer 

avaliações baseadas apenas em fatores e impressões subjetivas. São necessárias, então, 

informações tanto qualitativas quanto quantitativas, que expressem em números os resultados das 

ações do governo (Souto, 1995). 

Essas ações governamentais devem ser consideradas na medida em que promovem o 

desenvolvimento e a qualidade de vida da população. O conceito de desenvolvimento adotado 

para essa pesquisa não se restringe aos seus aspectos econômicos. Acredita-se que a concepção 

desenvolvimento humano, proposta por Amartya Sen (1993), tem um significado mais 

importante, especialmente quando se trata de países do terceiro mundo. Sen (1993) entende que 

a prosperidade econômica não significa necessariamente melhoria da vida das pessoas: países 

com altos índices de Produto Interno Bruto per capita podem apresentar índices de qualidade 
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de vida muito baixos. O aumento da renda real e o crescimento econômico são apenas um dos 

meios para enriquecer a vida das pessoas. Não obstante ser um meio, o mero aumento da 

riqueza econômica pode ser ineficaz  na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para Sen 

(1993), o desenvolvimento deve ser definido em relação ao que as pessoas podem e devem ser 

e fazer. O conceito básico que o autor utiliza é a de efetivações, “concebidas como elementos 

constitutivos da vida. Uma efetivação é uma conquista de uma pessoa: o que ela consegue fazer 

ou ser e qualquer dessas efetivações reflete, por assim, dizer, uma parte do estado dessa pessoa” 

(p.317). As efetivações variam das mais básicas, como livrar-se da fome e prevenir doenças, às 

mais complexas, como desenvolver a auto-estima e participar da vida da comunidade. A vida é 

entendida como um conjunto de efetivações e o conjunto de capacidades significa a liberdade 

pessoal de realizar várias combinações de efetivações. Nesse sentido, “a escolha é, em si mesma, 

uma característica valiosa da vida de uma pessoa” (Sen, 1993, p. 324).  

Ainda de acordo com Sen (1993), o desenvolvimento humano é a promoção de um 

conjunto de efetivações e a expansão das capacidades das pessoas em realizá-las. Assim, a boa 

ação pública não apenas distribui bens a receptores passivos, mas também amplia as escolhas 

das pessoas e promove suas capacidades. Siqueira (1990, p. 66) segue a mesma orientação ao 

afirmar que “resultados eficazes na administração pública significam democratizar o acesso a 

todos os níveis, ser permeável ao controle da sociedade, melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e aumentar o grau de resolutividade dos problemas”. 

O enfoque da capacidade está relacionado de forma estreita com a educação e a saúde. 

Sen (1993) lembra que melhor educação pode aumentar a produtividade, pode contribuir para a 

melhor distribuição da renda, pode auxiliar na conversão das rendas em modos de vida diversos 
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e também ajuda na escolha consciente dos diferentes tipos de vida que a pessoa pode levar. 

Souza (1998) observa que, nos países em desenvolvimento, a educação tem um papel essencial 

na construção da cidadania, na promoção da mobilidade social e na inserção do país no mercado 

internacional. A saúde, por sua vez, é uma realização em si mesma e, ao mesmo tempo, colabora 

para o aumento da produtividade e contribui para a capacidade de converter rendas em 

qualidade de vida.  

Dessa forma, entende-se que indicadores relativos à educação e à saúde são 

fundamentais para a análise do desempenho das ações de um governo municipal, levando em 

conta que o desempenho das administrações locais deve ter como ponto de partida aquelas 

atividades em que a responsabilidade está claramente definida (Souto, 1995). É o caso, por 

exemplo, do ensino fundamental, da pré-escola, das ações básicas de saúde. No entanto, mesmo 

em relação àqueles problemas que dependem de políticas globais, os governos municipais podem  

desempenhar um papel importante, estimulando um amplo debate sobre suas dificuldades e a 

articulação dos diversos setores da comunidade na busca de soluções inovadoras ou buscando, 

de forma não subordinada, obter apoio técnico e financeiro do estado ou União para programas 

de desenvolvimento local (Souto, 1995). 

Ao lado de indicadores sociais, representados pelas áreas da educação e saúde, justifica-

se também a inclusão de índices econômico-financeiros, que reflitam o desempenho da gestão 

das receitas e bens municipais, como fator importante para a obtenção de recursos para a 

promoção de ações que busquem o desenvolvimento local. Esse mesmo entendimento é exposto 

por Klering (1998), ao afirmar que o desenvolvimento sustentável e promotor de justiça social 

deve ser baseado no tripé economia-saúde-educação. 
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Aos campos econômico e social, pode ser acrescentado o político, com base na 

afirmação de Siqueira (1990) de que o processo de avaliação de desempenho deve considerar 

também, e principalmente, questões políticas. A dimensão política do desempenho também 

encontra respaldo na concepção, exposta por Bédard (1998), de que, no plano político, os 

princípios fundamentais da cidade são a liberdade e a igualdade dos cidadãos. Assim, o fim da 

administração deve ser o de facilitar a realização daquelas atividades que assumem a razão de ser 

da cidade, devendo criar canais de participação dos cidadãos e estar atenta às suas 

necessidades. 

Siqueira (1990) coloca a dimensão política como a mais importante da avaliação de 

desempenho da administração pública, na medida em que, além de identificar beneficiados e 

prejudicados pela atividade, busca explicar porque se deu dessa forma e quais os valores 

envolvidos, enquanto que as análises convencionais são limitantes em relação a uma maior 

democratização do processo de formulação das políticas públicas. 

Souto (1995) também observa que “uma gestão democrática e eficiente, voltada para o 

atendimento das necessidades da maioria, pode estimular o desenvolvimento de uma cultura de 

direitos, uma cidadania baseada na participação ampla nas tomadas de decisão sobre os rumos 

da cidade”. 

Assim, acredita-se que esses três campos, econômico, social e político, oferecem bons 

indicadores para a avaliação de desempenho das organizações estudadas. 

No presente estudo, a aprovação popular do governo municipal não é considerada como 

critério para medir o desempenho das prefeituras municipais a serem analisadas. Certamente o 

cidadão, que elegeu os governantes municipais e que paga os tributos, é pessoa autorizada a 
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emitir conceito sobre o desempenho da administração municipal. No entanto, nem sempre essa 

avaliação é a mais fidedigna. Podem ocorrer distorções: uma administração paternalista, que 

adota práticas populistas, pode ter boa aceitação popular, mesmo que negligencie as finanças 

municipais, enquanto que um governo que combata a sonegação de tributos pode receber 

desaprovação de parcela da população, apesar de o combate aos sonegadores ser uma medida 

positiva. Além disso, há que se considerar que os gastos com propaganda e publicidade podem 

condicionar decisivamente a aceitação popular de um gestor municipal.  

A aprovação popular, em vista dessas razões, pode não ser o melhor critério de 

avaliação do desempenho de uma administração municipal. Além disso, para que fosse apurada 

com fidedignidade, demandaria procedimentos complexos de pesquisa de opinião, cujos custos 

poderiam inviabilizar esse projeto.  

 

2.8. Estrutura, Objetivos, Qualificação da Linha Intermediária e Desempenho 

 

A literatura especializada tem demonstrado que as dimensões estruturais das 

organizações tem se refletido no desempenho. Conforme Mintzberg (195), as pesquisas recentes 

que têm estudado as relações entre estrutura e desempenho, tendem a atribuir eficácia para o 

ajustamento entre certos parâmetros para delinear e alguns fatores situacionais.  

Hall (1984) comenta que, caso a eficácia seja um critério crucial para a organização, as 

combinações específicas de metas e atividades inseridas em tipos determinados de ambiente 

exigem estruturas organizacionais particulares. Esse autor demonstra que as dimensões estruturais 

– complexidade, formalização e centralização – têm efeitos, em maior ou menor grau, sobre o 
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desempenho organizacional, dependendo, no entanto, de outras variáveis como o tamanho, a 

tecnologia, o ambiente, a estratégia. 

Likert (1975), com base numa pesquisa realizada na Weldon Company, uma empresa 

americana do ramo de fabricação de pijamas, concluiu que o sistema administrativo de uma 

organização é um fator básico para sua produtividade, sendo que as características encontradas 

no sistema Participativo Grupal são as mais favoráveis à eficiência organizacional. No outro 

extremo, o sistema Autoritário Rígido cria condições que não favorecem à produtividade.  

Em termos de pesquisas realizadas no contexto brasileiro, cabe destacar o estudo de 

Lucena (1997) relativo à estrutura, ciclo de vida e desempenho organizacionais nas malharias de 

Pernambuco. Essa pesquisa identificou que o nível de formalização das organizações estudadas 

teve relação com o desempenho organizacional, observando-se que o menor grau de 

formalização correspondeu a desempenho inferior (Lucena, 1997). Em outra pesquisa, Régis 

(1991) concluiu diferentemente, ao refutar a hipótese de associação entre formalização e nível de 

desempenho das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs). Ambas as conclusões 

dos estudos são coerentes com o grupo de organizações pesquisadas. A formalização influencia 

o desempenho das malharias de Pernambuco porque são empresas industriais, privadas, de 

pequeno porte e relativamente pouco estruturadas (Lucena, 1997). Essa relação não ocorre nas 

CESBs, que são empresas públicas, do setor de serviços, de grande porte e bem estruturadas 

(Régis, 1991) 

Jennings e Ewalt (1998) relatam o resultado de pesquisa relativa à relação do grau de 

coordenação, que é um componente do arcabouço estrutural, com o desempenho do “Job 

Training Partnership Act”, um conjunto de agências governamentais de treinamento e emprego 
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dos Estados Unidos, concluindo que há moderada influência do grau de coordenação sobre o 

desempenho das organizações estudadas.  

De certa forma, é consenso que a estrutura afeta o desempenho organizacional. Essa 

relação, no entanto, sofre o efeito de outras variáveis. Uma delas, são os objetivos. Conforme 

Etzioni (1976), o modelo de objetivos de mensuração da eficácia organizacional define o êxito 

como a realização em plenitude ou, pelo menos, de parcela considerável do objetivo da 

organização. A questão de fundo, porém, é a natureza dos objetivos organizacionais. Morgan 

(1996, p. 200) salienta que: 

“as organizações podem perseguir objetivos e enfatizar a importância da 
administração racional, eficiente e eficaz. Mas racional, eficiente e eficaz para 
quem? Objetivos de quem estão sendo perseguidos? Que interesses estão sendo 
atendidos? Em benefício de quem? [...] Ninguém é neutro na administração das 
organizações, nem mesmo os administradores! Eles, como outras pessoas, usam 
a organização como um guarda-chuva legitimizador sob o qual se persegue uma 
variedade de cargos, carreira e interesses ‘extramuros’. E, como outros, 
freqüentemente, usam a idéia de racionalidade como um recurso para perseguir 
intenções políticas, justificando ações que servem a aspirações pessoais em 
termos que pareça uma forma racional de um ponto de vista organizacional”. 

 

Considerando essa perspectiva, é razoável supor que se os atores organizacionais estão 

interessados em atingir objetivos diferentes dos que a sociedade espera que as administrações 

municipais alcancem, a eficácia da organização em relação ao atingimento destes últimos poderá 

ficar prejudicada.  

Quanto à relação da qualificação da linha intermediária com o desempenho 

organizacional, Morgan et al. (1996) defendem o entendimento de que o trabalho desenvolvido 

pelo nível gerencial intermediário nas organizações públicas locais é crucial para o sucesso da 

maioria dessas organizações. 

Ribeiro e Camargo (1994) observam que o excesso de cargos de confiança, que em 
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grande medida é causa da descontinuidade administrativa, acaba por afetar negativamente os 

programas de produtividade do setor público, afetando, em decorrência, o desempenho dessas 

organizações.  

O estudo de Lucena (1997) relativo a malharias de Pernambuco revelou que a 

profissionalização, entendida como experiência profissional e formação escolar dos indivíduos, 

esteve presente nas organizações estudadas que tiveram desempenho superior. O autor da 

pesquisa acredita que esse indicador esteja associado à existência de práticas gerenciais mais 

criteriosas, o que contribui para o alcance de melhores níveis de desempenho (Lucena, 1997).  

No caso das organizações em estudo, a eficiência da organização não depende apenas 

da qualificação dos técnicos que compõem o núcleo operacional, mas também, em boa parte, da 

capacidade de coordenação e de controle da linha intermediária.  

Ocorre, no entanto, que algumas organizações públicas suprem esses cargos através de 

critérios políticos ou fisiológicos, em detrimento do critério da qualificação técnica, o que pode 

comprometer a função de controle, afetando o desempenho do sistema organizacional como um 

todo. 



3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1. Perguntas de Pesquisa  

A presente pesquisa foi realizada em duas administrações públicas municipais do 

estado do Rio Grande do Sul, propondo-se analisar a relação entre a estrutura e o 

desempenho dessas organizações, considerando a interveniência das variáveis: objetivos e 

qualificação da linha intermediária.  

O pressuposto inicialmente assumido é de que as prefeituras municipais tendem ao 

isomorfismo, devido principalmente ao arcabouço legal a que estão submetidas. A forte 

regulamentação restringe as iniciativas de inovação, pelo menos no campo da estrutura. 

Assim, as diferenças entre os arcabouços estruturais dos dois municípios poderiam ser 

insuficientes para explicar desempenhos diferenciados. Nessa perspectiva, foram incluídos, 

como variáveis intervenientes, os objetivos dos grupos organizacionais e a qualificação da 

linha intermediária, que são fatores passíveis de interferir no desempenho das 

organizações.  

A pergunta de pesquisa formulada no Capítulo 1 pode ser desdobrada nas seguintes 

perguntas: 

a) Do ponto de vista estrutural, que características podem ser identificadas nas 

Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão? 

b) Que objetivos podem ser identificados nos grupos internos das organizações 

estudadas? 

c) Qual o grau de qualificação da linha intermediária das Administrações Públicas 

Municipais de Lagoão e Mato Leitão? 
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d) Qual é o nível de desempenho social, econômico-financeiro e político das 

Administrações Municipais de Lagoão e Mato Leitão? 

e) Qual a relação entre estrutura e desempenho nas Administrações Públicas 

Municipais de Lagoão e Mato Leitão? 

f) Os objetivos e a qualificação da linha intermediária afetam o desempenho nas 

organizações estudadas? De que forma? 

 

3.2. Definição de Categorias Analíticas 

 

As variáveis centrais desse estudo são as seguintes: 

 

VARIÁVEL INDEPENDENTE            VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCABOUÇO 
ESTRUTURAL 

 
- Formalização 

 
- Centralização 

 
- Complexidade 

DESEMPENHO 
 

- indicadores 
econômico-financeiros 

 
- indicadores sociais 

 
- indicadores políticos 

 

VARIÁVEIS 
INTERVENIENTES 

 
- Objetivos 

 
- Qualificação da linha 

intermediária 
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• Estrutura 

Definição Constitutiva (DC): a estrutura de uma organização, para o fim 

desse estudo, é definida através das características de seu arcabouço estrutural: 

formalização, centralização e complexidade (Hall,1984).   

Definição Operacional (DO): a estrutura foi caracterizada pela formalização, 

centralização e complexidade, da seguinte forma: a formalização foi verificada 

pelo grau em que as normas são estipuladas previamente, a partir da percepção 

de sua existência pelos respondentes das entrevistas; a centralização será 

considerada pelo grau em que o poder para a tomada de decisões se concentra 

em um só local da organização, nas mãos de uma só pessoa, ou fica disperso 

entre muitas pessoas (Mintzberg, 1995), sendo verificada através da percepção 

das pessoas; e a complexidade será avaliada pela diferenciação vertical 

(número de níveis hierárquicos), diferenciação horizontal (número de órgãos de 

mesmo nível hierárquico) e dispersão espacial (distribuição geográfica dos 

órgãos). A formalização, a centralização e a complexidade serão tomadas numa 

perspectiva comparativa entre as duas organizações estudadas. 

 

• Desempenho 

DC: grau em que a organização atinge objetivos referentes a suas atribuições 

constitucionais ou relativos à construção da cidadania (Bédard, 1998; Siqueira, 

1990 e Pinho, Santana e Cerqueira, 1997) nos campos econômico-financeiro, 

social e político. 
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DO: o desempenho foi considerado pela medida em que as organizações 

atingem os objetivos especificados como critérios de avaliação nos campos 

econômico-financeiro, social e político, da seguinte forma: 

 

• desempenho econômico-financeiro: foi operacionalizado através dos seguintes 

indicadores: 

a) endividamento a curto prazo (passivo financeiro : ativo financeiro ); 

b) endividamento a longo prazo (passivo permanente : ativo permanente); 

c) receita de dívida ativa em relação ao valor de inscrição da dívida ativa; 

d) receita própria per capita; 

e) percentual de receita de produção em relação à receita total; e 

f) PIB per capita.. 

 

• desempenho social: foi operacionalizado considerando os seguintes 

indicadores: 

a) educação: 

- percentual de eleitores analfabetos; 

- residentes com 04 anos ou mais sem instrução ou com menos de 

01 ano de estudo; 

- matrículas na pré-escola no município; 
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- relação entre o número de matrículas na pré-escola e o número 

de matrículas na 1ª série do Ensino Fundamental; 

- índice de evasão escolar em relação ao total de matrículas da 

rede municipal; e 

- formação dos professores da rede municipal. 

 

b) saúde: 

- índice de mortalidade infantil; 

- percentual de nascidos vivos em hospital; 

- percentual de nascidos abaixo de 2,5 kg; 

- número de consultas pré-natal;  

- duração da gestação; e 

- percentual de cobertura vacinal (imunização básica). 

 

• desempenho político: foi operacionalizado através da verificação dos seguintes 

indicadores: 

- grau de participação do Conselho Municipal de Educação na 

formulação de políticas e nas decisões da área da educação; e 

- grau de participação do Conselho Municipal de Saúde na 

formulação de políticas e nas decisões da área da saúde. 
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Os conselhos municipais de educação e de saúde são criados para atender a 

legislação federal. O desempenho político, nesse sentido, está relacionado à medida em 

que a prefeitura favorece a atuação dos conselhos como um canal efetivo de participação 

comunitária, em vez de ser apenas uma instância burocrática a referendar decisões tomadas 

pela administração municipal. 

A seleção dos indicadores de desempenho levou em consideração a disponibilidade 

de obtê-los dentro de um patamar de dificuldade que não prejudicasse o andamento da 

pesquisa. 

 

•  Objetivos 

DC: Karpik (apud Marinho, 1990) define os objetivos como as intenções e 

estados futuros desejados dos atores individuais ou das coalizões de atores em 

circunstâncias nas quais a coletividade estabelece um acordo relativo aos fins 

desejados. 

DO: os objetivos serão considerados pela identificação das intenções e estados 

desejados com prioridade por componentes dos grupos estratégico, tático e 

operacional. 

 

• Qualificação da linha intermediária 

DC: capacidades e conhecimentos técnicos dos funcionários que compõem a 

cadeia de gerentes, que faz a ligação entre o núcleo operacional e a cúpula 

estratégica (Mintzberg, 1995, p. 23). 
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DO: identificação do nível de escolaridade, da formação técnica ou 

profissional na área de atuação e do tempo de experiência no desempenho da 

tarefa dos integrantes da cadeia de gerentes dos municípios estudados. 

 

 

3.3. Delineamento da Pesquisa 

 

A presente pesquisa constitui-se num estudo comparativo de casos, possibilitando 

estabelecer relações entre as categorias analíticas, com o objetivo de avaliar a relação entre 

as estruturas adotados pelas administrações municipais de Lagoão e Mato Leitão e os 

respectivos desempenhos, considerando o efeito dos objetivos grupais e da qualificação da 

linha intermediária. Triviños (1995, p. 133) define o estudo de caso como “uma categoria 

de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. Em relação aos 

estudos comparativos de casos, Triviños (1995) comenta que o enfoque comparativo torna 

a pesquisa qualitativa mais rica, principalmente se realizado na perspectiva histórico-

estrutural. 

A pesquisa através de estudos de caso tem sido enquadrada no grupo de métodos 

denominados qualitativos, caracterizados pelo fato de focarem mais na compreensão dos 

fatos do que na sua mensuração (Lazzarini, 1995). De acordo com Yin (1993), o estudo de 

caso continua sendo uma forma essencial de pesquisa em ciências sociais. Esse método é 

apropriado para situações em que o pesquisador deseja: a) definir tópicos amplamente e 

não estritamente; b) abranger condições contextuais e não apenas o fenômeno do estudo; e 

c) basear-se em múltiplas e não uma única fonte de evidência.  
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Souto-Maior Filho (1984) defende a utilização do método de estudo de caso na 

pesquisa em administração, justificando que os resultados não são necessariamente menos 

confiáveis do que os estudos de dados agregados. Ressalta, também, que, por permitirem 

maior flexibilidade metodológica, maior integração dos dados e por estimularem 

representações inovadoras de problemas complexos da administração pública e privada, 

deveria ocorrer o aumento do uso dos estudos de caso na pesquisa em administração 

(Souto-Maior Filho, 1984). Assim, entende-se que o método é perfeitamente aplicável à 

pesquisa que se pretende realizar. 

O estudo é exploratório-descritivo, sendo que o nível de análise é organizacional. A 

unidade de análise é constituída pelas duas prefeituras consideradas. A perspectiva 

orientadora da presente pesquisa é a seccional, com corte transversal, haja vista que o 

comportamento das categorias analíticas é observado num único momento. O estudo é 

predominantemente qualitativo, com uma dimensão também quantitativa, relativa aos 

indicadores do desempenho organizacional. 

 

3.4. Delimitação da Pesquisa 

 

A seleção dos casos a serem estudados foi feita a partir de uma análise comparativa 

entre os municípios gaúchos, com base num banco de dados econômicos, sociais e 

demográficos colocado à disposição pelo Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão 

Pública – NUTEP, que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

UFRGS, buscando-se dois municípios que melhor satisfizessem os seguintes critérios: 

- diferentes desempenhos;  
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- pertencentes à mesma sub-região econômica; 

- tamanho semelhantes; e 

- idade (tempo de emancipação) semelhantes. 

A partir desse estudo preliminar, foram selecionados alguns pares de municípios 

que atendiam satisfatoriamente os critérios propostos, escolhendo-se, entre aqueles, os 

municípios de Mato Leitão e Lagoão, em vista de a localização geográfica exigir menos 

custos de locomoção.  

 

3.5. Coleta dos Dados 

 

A fase de coleta de dados iniciou-se em julho de 1999, com o contato junto a 

representantes das duas administrações municipais selecionadas, obtendo-se a autorização 

para realizar o trabalho nas organizações, não tendo sido colocados obstáculos à consulta 

de documentos ou à realização de entrevistas. Vários dados secundários de caráter público, 

especialmente legislação, puderam ser pesquisados junto ao Tribunal de Contas do Estado 

do Rio Grande do Sul, sem a necessidade de deslocamento até os municípios.  

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada respeitando-se a relação entre as 

variáveis de desempenho e as secretarias municipais correspondentes, conforme 

demonstrado no Quadro 3.1.  

Dessa forma, integraram o estudo apenas aquelas áreas organizacionais que 

estavam diretamente relacionadas com os indicadores de desempenho selecionados para 

esse estudo (econômico-financeiro, social e político), quais sejam: Secretaria Municipal da 

Fazenda, Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente e Secretaria Municipal da 
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Educação e Cultura.  

Quadro 3.1: Relação entre as Variáveis de Desempenho e as Áreas Organizacionais 

Variável de 
Desempenho Indicadores Área Relacionada Secretaria 

Municipal 

Econômico-
financeiro 

• grau de endividamento 

• receita de dívida ativa 

• receitas próprias 

• produção 

Finanças Fazenda 

Social 

• mortalidade infantil 

• nascidos em hospital 

• nascidos abaixo do 
peso 

• consultas pré-natal 

• imunização básica 

Saúde 
Saúde e Meio 

Ambiente 

Social 

• evasão escolar 

• analfabetismo 

• matrículas pré-escola 

• formação dos 
professores 

Educação Educação e Cultura 

• atuação do Conselho 
Municipal de Saúde 

Saúde 
Saúde e Meio 

Ambiente 
Político 

• atuação do Conselho 
Municipal de Educação 

Educação Educação e Cultura 

 

A coleta dos dados foi realizada de acordo com o descrito no Quadro 3.2. Foram 

utilizadas entrevistas semi-estruturadas, com perguntas de respostas abertas, visto que com 

esse tipo de pergunta é possível obter maior número de informações e é uma forma de 

evitar que o pesquisador influencie as respostas. Os dados secundários referem-se a 
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documentos disponíveis nas organizações estudadas e em outros órgãos, como 

Coordenadorias Regionais de Saúde, Tribunal de Contas e IBGE. 

Quadro 3.2: Coleta dos Dados da Pesquisa 

Variável Categoria Analítica Dados 

Formalização Primários e secundários 

Centralização Primários e secundários 

 

Arcabouço Estrutural 

Complexidade Secundários 

Objetivos Primários  

Variáveis Intervenientes 
Qualificação da linha 

intermediária 
Secundários e primários 

Indicadores econômico-
financeiros 

Secundários 

Indicadores sociais Secundários 

 

 

Desempenho 

Indicadores políticos Primários 

 

Além de entrevistas e de análise de documentos, também foi utilizada a técnica 

observação livre, adotando-se a metodologia de triangulação na coleta de dados, que 

consiste em coletar dados em diversas fontes diferentes, neste caso entrevistas, dados 

secundários e observação, para evitar os viéses de pesquisa que envolve a percepção do 

pesquisador e tem como objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, 

explicação e compreensão do foco em estudo (Triviños, 1995). 

As entrevistas foram utilizadas na operacionalização das categorias analíticas 

objetivos, centralização, desempenho político e, subsidiariamente, das categorias analíticas 

formalização e qualificação da linha intermediária.  
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No projeto de pesquisa, os secretários municipais haviam sido qualificados como 

integrantes do nível estratégico. O estudo de campo, contudo, demonstrou que era mais 

adequado, para os presentes casos, identificá-los como nível tático. Duas constatações 

foram decisivas para essa alteração: 

a) no município de Mato Leitão, o Prefeito Municipal responde oficialmente por 

duas das três secretarias contempladas no estudo. Os servidores que, embora 

não oficialmente, são responsáveis pela direção de cada uma das duas 

secretarias tomam decisões de caráter principalmente operacional e tático, 

cabendo ao Prefeito as decisões estratégicas, e 

b) no município de Lagoão, as secretarias estudadas contavam com titulares 

oficialmente designados. Observou-se, no entanto, que o Prefeito adota uma 

postura centralizadora, tomando para si a responsabilidade pelas decisões 

estratégicas. Aos secretários municipais, das áreas estudadas, cabem 

eminentemente decisões táticas e operacionais. 

Por não estarem previstas no projeto de pesquisa, não foram realizadas entrevistas 

com os prefeitos. Ocorreu apenas uma conversa informal, sem seguir um roteiro 

previamente elaborado. Isso ocasionou a ausência de entrevistas com integrantes do nível 

estratégico. Diante disso, foi considerada a possibilidade de agendar entrevistas com os 

prefeitos, o que demandaria novos deslocamentos a campo. Após a transcrição das 

entrevistas dos níveis tático e operacional, observou-se que a maioria delas fez referências 

aos objetivos e atitudes dos prefeitos. Acredita-se que essas informações, em conjunto com 

as conversas informais mantidas com os mandatários municipais, foram suficientes para 

uma configuração dos objetivos do grupo estratégico. Decidiu-se  então que os prefeitos 

não seriam entrevistados, visto que isso não traria prejuízo à consistência da pesquisa.  
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Conforme demonstrado no Quadro 3.3, foram realizadas 18 entrevistas. 

Quadro 3.3: Servidores Entrevistados 

Município Área Nível Tático Nível Operacional 

Saúde 
- Secretária (*) 

- Enfermeira coordenadora 
do PACS 

- Dentista 

Educação 
- Secretária 

- Diretora de escola 
- Professora 

Mato Leitão 

Fazenda - Secretário (*) - Auxiliar Administrativo 

Saúde 

- Secretário 

- Diretor Clínico Hospital 

- Enfermeira coordenadora 
do PACS 

 

- Auxiliar de Enfermagem 

Educação 
- Secretária 

- Diretor de escola 
- Professora 

Lagoão 

Fazenda - Secretário - 02 Escriturários 

(*) servidor que responde não oficialmente pela secretaria, embora formalmente a 

   responsabilidade seja do Prefeito 

 

Os servidores dos níveis tático e operacional foram selecionados para a entrevista 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) Nível Tático 

Em ambos os municípios, foram entrevistados os servidores com posição de chefia, 

mesmo que não oficial, nas área da fazenda e da saúde e, na área da educação, o secretário 

e o diretor da escola municipal com o maior número de alunos. 

b) Nível Operacional 
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O procedimento de coleta de dados primários no nível operacional envolveu uma 

dificuldade metodológica, que foi a de obter dados representativos do grupo sem ter que 

entrevistar uma amostragem estatisticamente representativa. O problema foi enfrentado de 

forma distinta para cada secretaria, em virtude das características peculiares dessas. Na 

área da educação, por haver maior número de profissionais, buscou-se selecionar um 

professor que estivesse ligado ao órgão representativo da classe, considerado uma base 

suficientemente confiável do pensamento do nível operacional. Os critérios adotados em 

cada caso são apresentados no Quadro 3.4. 

O roteiro da entrevista semi-estruturada foi submetido a um teste preliminar, 

mediante sua aplicação a dois servidores públicos municipais, para verificar a “validade 

facial” do instrumento, tendo sido realizados pequenos ajustes posteriormente.  

No período de 04 a 19 de agosto de 1999 os municípios foram visitados. A visita 

teve duração de dois dias em cada organização, ocasião em que foram realizadas as 18 

entrevistas, conforme consta no Quadro 3.3, e foram coletados os dados secundários 

disponíveis nos próprios municípios, especialmente os relativos à qualificação da linha 

intermediária e ao desempenho econômico-financeiro. 

As entrevistas foram conduzidas pelo autor, sendo previamente marcadas junto aos 

servidores. O tempo de duração variou de 25 a 50 minutos, tendo sido registradas por meio 

de áudio e, concomitantemente, através de anotações. Antes de cada entrevista, foi 

solicitada autorização para a gravação, ressaltando-se que os dados destinavam-se 

exclusivamente aos propósitos da pesquisa. Todos entrevistados permitiram a gravação.  

Durante a entrevista, a interferência do pesquisador foi mínima, restringindo-se à 

retomada dos tópicos, quando houve necessidade, buscando-se  deixar o entrevistado à 

vontade para expressar-se livremente.  
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Quadro 3.4: Critérios para Seleção dos Entrevistados 

Município Área Critérios de Seleção 

 

Saúde e 
Fazenda 

Em conversas informais com os servidores, percebeu-se que 
alguns não demonstravam disposição em externar suas opiniões. 
Assim, foram selecionados os que demonstravam disposição em 
responder, com franqueza, à entrevista.  

 

Lagoão 
 

Educação 
A entrevista foi feita com servidor que fazia parte da última 
diretoria eleita do sindicato dos professores, embora a entidade 
estivesse com fraca atuação na época da pesquisa. 

 

Fazenda 
A secretaria tem dois servidores no nível operacional. Foi 
escolhido o que executa atividades mais ligadas à área. 

Saúde Foi selecionado um dentista, em vista de ser presidente do 
Conselho Municipal da Saúde. 

Mato 
Leitão 

Educação Selecionou-se uma professora que representava a classe na 
associação dos servidores municipais. 

 

Três entrevistas não produziram os resultados esperados, todas no município de 

Lagoão. Duas no nível tático: uma em função de uma servidora ser recém contratada e a 

outra pela relutância do entrevistado em expressar sua real opinião sobre assuntos um 

pouco mais delicados, como, por exemplo, questões políticas. Nesse caso, as respostas 

foram evasivas e pouco consistentes. A outra situação ocorreu no nível operacional, em 

vista de a entrevistada não demonstrar posicionamento referente às questões levantadas e 

ter dado respostas evasivas e que não a comprometessem. Essa dificuldade, no entanto, não 

chegou a comprometer a consistência do estudo, em vista que as informações puderam ser 

obtidas através das outras entrevistas realizadas nas respectivas secretarias e pela 

observação livre do pesquisador. Na área da saúde, onde ocorrem dois dessas situações, foi 

realizada uma entrevista a mais que o planejado para garantir maior consistência aos dados 

primários.  
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O roteiro das entrevistas, conforme apresentado no Quadro 3.5, foi elaborado 

levando-se em consideração tanto conteúdos pessoais como aspectos organizacionais. 

Quadro 3.5: Conteúdo do Roteiro de Entrevista 

Dimensão Conteúdo 

Importância da atividade para a realização pessoal 

Objetivos profissionais para o futuro Pessoal 

Reconhecimento profissional 

Objetivos da área 

Fatores influenciadores das decisões 

Grau de participação nas decisões 

Organizacional 

Atuação dos conselhos da saúde e educação 

 

Além dos dados secundários disponíveis nos próprios municípios estudados, cujo 

acesso não sofreu obstáculos, também foram obtidos dados através de visita à 13ª 

Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Cruz do Sul, à sede do IBGE em Porto Alegre 

e através de contato com a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo. Foram 

consultados, ainda, dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul – TCE e pelo Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão Pública – 

NUTEP, órgão ligado ao PPGA/UFRGS. 
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3.6. Análise dos Dados 

 

A pesquisa envolveu principalmente dados qualitativos, mas também foram 

utilizados dados quantitativos para o estudo da categoria desempenho. Os dados 

qualitativos foram analisados de forma descritivo- interpretativa, utilizando-se a técnica de 

análise de conteúdo dos documentos e entrevistas, com base na literatura especializada e 

no conhecimento do pesquisador. 

Assim, após a transcrição das entrevistas, elas foram analisadas através de um 

processo de agrupamento para dados qualitativos (Miles e Huberman, 1994), com o 

objetivo de apurar os elementos significativos na identificação dos objetivos dos grupos 

investigados, o grau de centralização e de formalização e o desempenho político de cada 

organização estudada.  

Os dados secundários foram utilizados para a obtenção dos indicadores relativos à 

qualificação da linha intermediária, complexidade estrutural e desempenho econômico-

financeiro e social e também para a complementação dos dados obtidos junto às fontes 

primárias. 

O resultado da identificação dos componentes significativos na caracterização das 

variáveis permitiu o estabelecimento de categorias para a melhor caracterização dos seus 

elementos, conforme se expõe a seguir: 

• Centralização: uma breve análise da legislação foi suficiente para observar-se 

que, no plano formal, em ambos os municípios, as decisões estratégicas são atribuídas ao 

Prefeito e que os Secretários respondem pelas decisões táticas nas respectivas áreas. 

Assim, as entrevistas foram a fonte de dados principal para a caracterização dessa variável. 
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Para a identificação do grau de centralização no nível organizacional, foi 

considerada a totalidade das entrevistas, destacando-se, em cada uma delas, os elementos 

que elucidavam a distribuição de poder na organização, a partir do processo de tomada de 

decisão (Mintzberg, 1995; Likert, 1975). Esses elementos respondem basicamente às 

seguintes perguntas: 

- quem toma as decisões estratégicas na organização? 

- na tomada de decisão é buscado o consenso ou prevalece a posição 

pessoal do decisor? 

- a comunidade, os conselhos, os secretários são consultado nas decisões? 

- qual o fator preponderante: o técnico ou o político? 

No nível de secretaria, a caracterização do grau de centralização foi feita tomando-

se as entrevistas do nível tático e operacional, identificando-se a forma como os 

entrevistados percebem as tomadas de decisão nas respectivas áreas. 

• formalização: em primeiro lugar foram comparadas as principais legislações 

municipais (Lei Orgânica, legislação de pessoal e legislação tributária), com o objetivo de 

estabelecer se havia diferença substancial no grau de formalização, no plano legal (Hall, 

1984). Como as legislações apresentaram um grau de detalhamento semelhante, buscou-se 

identificar, pelas entrevistas, a percepção dos atores organizacionais em relação à 

existência e cumprimento de normas para determinados procedimentos operacionais; 

• complexidade: a análise dos dados relativos à complexidade estrutural foi feita 

a partir dos organogramas parciais das duas Prefeituras Municipais, destacando-se a 

diferenciação vertical e horizontal e a dispersão espacial (Hall, 1984); 
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• objetivos dos grupos organizacionais: a análise dessa variável foi realizada a 

partir do pressuposto de que as organizações e os próprios grupos envolvem uma 

multiplicidade de objetivos (Scott, 1992; Morgan, 1996, Marinho, 1990). No nível 

estratégico, a partir das respostas às entrevistas e da percepção do pesquisador, selecionou-

se a categoria “objetivo político-partidário”, buscando-se estabelecer a atitude do grupo 

estratégico em relação a esse objetivo. Foi considerada a totalidade das entrevistas, em 

função de em todas ter sido abordada questão relativa a essa categoria, e também as 

conversas informais com os Prefeitos e servidores que não foram entrevistados. 

No nível tático, com base nas entrevistas de servidores das secretarias estudadas e 

na observação do pesquisador, foram identificadas as seguintes categorias: 

- realização pessoal: inclui todos os elementos citados nas entrevistas que 

fazem referência à satisfação pela atividade desenvolvida e à identificação com 

a profissão; 

- crescimento e experiência pessoal: compreende os componentes citados 

que se referem ao objetivo de acúmulo de conhecimento e experiência pelo 

exercício do cargo público; e 

- sucesso político: diz respeito aos elementos citados nas entrevistas que se 

relacionam com a busca de projeção política pessoal ou para o partido. 

No nível operacional, através das entrevistas e da observação do pesquisador, foram 

identificadas as seguintes categorias: 

- realização pessoal: inclui todos os elementos citados nas entrevistas que 

fazem referência à satisfação pela atividade desenvolvida e à identificação com 

a profissão; 
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- emprego e independência financeira: compreende os componentes 

citados nas entrevistas que fazem menção ao objetivo de manutenção do 

emprego público e de obter a independência financeira; 

- renda pessoal: inclui os elementos citados que se referem a quem tem 

outro emprego (médicos) e trabalha na organização para aumentar a renda; e 

- emprego: compreende os elementos citados que fazem referência ao 

objetivo de manter o emprego; 

• qualificação da linha intermediária: foram utilizados dados secundários, do 

setor de pessoal, relativos à escolaridade e formação, e as entrevistas quanto à experiência 

profissional anterior na área de atuação dos componentes do nível médio da organização, 

de acordo com a tipologia de Mintzberg (1995). De posse desses dados, a análise foi feita 

pela simples comparação entre as três áreas estudadas: educação, saúde e fazenda; e 

• desempenho: a análise dos dados relativos ao desempenho foi feita a partir da 

comparação dos indicadores entre as duas organizações estudadas, envolvendo tanto 

critérios financeiros como não financeiros e dados objetivos e subjetivos (Rue e Ibrahim, 

1998; Souto, 1995), sendo, portanto, uma análise multidimensional (Bonelli et al., 1994). 

Em  cada campo do desempenho, a análise envolveu os seguintes procedimentos: 

- econômico-financeiro: os indicadores basearam-se em dados secundários 

obtidos nos próprios municípios ou pesquisados em bibliografia disponível 

(Klering, 1999). Após a obtenção dos dados, foram utilizados alguns 

procedimentos estatísticos elementares para o cálculo dos índices utilizados 

como critérios de desempenho; 
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- social (saúde e educação): foram utilizados dados secundários das 

próprias organizações ou pesquisados em outros órgãos (IBGE, 

Coordenadorias Regionais de Saúde). Os dados já foram coletados 

praticamente na forma como foram utilizados. Em alguns casos, foram 

calculados valores percentuais; e 

- político: com base nas entrevistas com servidores das áreas da saúde e 

educação, além de conversas informais com outros servidores, foram 

estabelecidas as seguintes categorias, relativas à atuação dos conselhos de 

saúde e de educação: 

• atuante, não atuante e muito atuante: compreendendo o grau em que 

os conselhos exercem atividades; 

• pró-ativo: relativo à postura independente do poder público e à 

capacidade de ter iniciativa própria; e 

• reativo: diz respeito a uma postura dependente da administração 

pública, com mínimas iniciativas próprias. 

Os resultados são apresentados e discutidos de forma descritiva. 

 

3.7. Limitações da Pesquisa 

 

Essa pesquisa apresenta algumas limitações. Uma delas é em relação à análise 

organizacional. Há que se ter consciência que as organizações são extremamente 

complexas, muito mais que as teorias que se utiliza para analisá-las, conforme observa 

Mintzberg (1995). Essa incapacidade de compreender plenamente a organização também é 
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salientada por Morgan (1996, p. 347), quando afirma que “existe diferença entre a 

realidade global e rica da organização e o conhecimento que somos capazes de obter a 

respeito da organização”. Assim, é preciso reconhecer que, apesar de utilizar-se 

metodologia rigorosa na coleta e análise de dados e informações, nunca será possível 

alcançar a fidedignidade completa entre a realidade e a pesquisa. Mesmo assim, a 

investigação científica é o caminho para se chegar à compreensão mais próxima possível 

da realidade. 

Uma abordagem longituginal talvez fornecesse maior poder de explicação da 

relação entre estrutura e desempenho nas organizações. Embora represente uma limitação, 

acredita-se que essa constatação não chega a invalidar a proposta deste estudo, 

principalmente por tratar-se de um estudo comparativo de casos, o que oferece ao 

pesquisador parâmetros para o melhor entendimento do objeto estudado.  

O fato de os prefeitos dos municípios estudados não terem sido entrevistados 

formalmente também é uma limitação para a pesquisa, embora o conjunto de informações 

obtidas nas outras entrevistas tenha suprido adequadamente esta lacuna, sem trazer 

prejuízo à consistência da pesquisa. 

Conforme mencionado na seção 3.6 (Análise dos Dados), o método de pesquisa 

utilizado foi preponderantemente qualitativo, que se caracteriza por ser mais subjetivo do 

que a pesquisa quantitativa. A subjetividade, no entanto, é restringida pela formulação de 

um conjunto de objetivos específicos e pela definição de conceitos e categorias analíticas 

que permitem inclusive a reaplicação da pesquisa por outros pesquisadores. 

Uma característica dos estudos de caso é que os resultados referem-se apenas aos 

casos estudados. Não obstante, as conclusões da pesquisa poderão ser utilizadas como 

referência em estudos de organizações com características semelhantes às estudadas.  



4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Caracterização das Administrações Municipais de Mato Leitão e Lagoão 

O município de Mato Leitão foi criado em 20 de março de 1992, emancipando-se 

de Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul. Situado entre os vales do Rio Taquari e do Rio 

Pardo, na Encosta Inferior do Nordeste, tem uma área de 46,5 km2 e população de 3.099 

habitantes. A colonização da então localidade de Boa Vista, hoje sede do município, foi 

iniciada em 1906 por colonizadores de ascendência germânica. Já em 1911 foram 

instaladas, em Mato Leitão, a primeira casa comercial e a primeira escola. O folclore e as 

tradições alemães continuam fazendo parte da cultura local.  

O espírito comunitário é bastante evidente, sendo apontado, pelos próprios 

moradores, como um dos fatores do progresso da localidade. 

A economia não se baseia apenas na agricultura e no comércio, mas também na 

indústria. A estrutura agrária é minifundiária, sendo que 53% dos estabelecimentos 

agropecuários têm menos de 10 hectares. Nenhuma propriedade rural tem tamanho 

superior a 100 hectares.  

O atual prefeito é filiado ao PDT (Partido Democrático Trabalhista). A prefeitura 

municipal conta com 83 servidores, o que significa um funcionário público a cada 37 

habitantes. A receita municipal, no exercício de 1998, foi de R$ 2.349.564,61. O PIB do 

município, em 1997, foi de US$ 18.934.355, o que representa um PIB per capita de US$ 

6.220,22. 

O município de Lagoão foi criado em 20 de abril de 1988, emancipando-se de 

Soledade. Localizado entre os municípios de Sobradinho, Barros Cassal e Soledade, conta 
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com uma área de 383,3 km2 e população de 5.572 habitantes. A colonização da localidade 

foi iniciada em 1934, com a chegada da família Tomas Costa, dando origem ao primeiro 

núcleo de moradores. A origem étnica da população é predominantemente portuguesa, que 

representa 70%. Os outros 30% se dividem em africanos, alemães e italianos.  

A economia é basicamente centrada na produção agropecuária. Na estrutura agrária 

predomina o minifúndio, sendo que a área média dos estabelecimentos agropecuários é de 

29 hectares, embora 6% das propriedades rurais tenham tamanho superior a 100 hectares e 

1% seja superior a 500 hectares, revelando uma situação de concentração da propriedade 

rural. Na pecuária predomina a criação de bovinos, enquanto que o fumo e o milho são as 

principais produções agrícolas.   

O atual prefeito é filiado ao PPB (Partido Progressista Brasileiro). A prefeitura 

municipal conta com 203 servidores, o que significa um funcionário público a cada 27 

habitantes. A receita municipal, no exercício de 1998, foi de R$ 2.969.800,12. O PIB do 

município, em 1997, foi de US$ 4.614.842, o que representa um PIB per capita de US$ 

818,38, um dos menores do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

4.2. Características Estruturais dos Municípios Estudados 

 

Uma visão inicial sobre a estrutura das administrações municipais pesquisadas pode 

ser obtida pela observação do organograma das áreas organizacionais em estudo, conforme 

Figuras 4.1 e 4.2. Os organogramas apresentados foram elaborados pelo autor com base na 

observação, buscando ser fiel à configuração real, mesmo que esta não correspondesse 

exatamente aos documentos oficiais. Nota-se que não há grandes variações entre os órgãos, 
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embora o município de Lagoão apresente alguns setores a mais, como a Supervisão 

Escolar, Setor de Receita e Hospital Municipal.  

Figura 4:1: Organograma Parcial da Prefeitura de Mato Leitão 
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Figura 4.2: Organograma Parcial da Prefeitura de Lagoão 
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No Quadro 4.1 são apresentadas algumas informações sobre o funcionalismo 

público das duas administrações municipais. O que se observa é que o município de Mato 

Leitão tem uma estrutura mais enxuta, em termos de funcionalismo, em comparação com 

Lagoão. O índice “número de servidores em relação à população” é de 0,036 neste último, 

enquanto no primeiro é de 0,027.  

Quadro 4.1: Funcionalismo Público 

 Mato Leitão Lagoão 

Total de servidores municipais 83 203 

Servidores efetivos 63 146 

Servidores em comissão 07 25 

Professores em atividade 15 69 

Servidores da área da fazenda 03 09 

Servidores da área da saúde 14 31 

Técnicos de nível superior da área da saúde 06 04 

Relação do número de servidores/população 0,027 0,036 

Relação cargos em comissão/número de servidores 0,08 0,12 

Fonte: Prefeituras Municipais 

Na área da educação, o número de professores dos dois municípios é proporcional 

ao número de matrículas nas escolas municipais. Na área da saúde, Mato Leitão tem 14 

servidores e Lagoão 31. Essa diferença pode ser atribuída ao hospital municipal e ao 

número maior de habitantes. O contraste, na área da saúde, refere-se aos técnicos de nível 

superior. Em Mato Leitão, dos 14 servidores, 06 são de nível superior, enquanto que em 

Lagoão, dos 31 servidores, apenas 04 exercem cargo de nível superior. Na área da fazenda, 

percebe-se outra disparidade entre os dois municípios. Há 03 servidores trabalhando nessa 

área em Mato Leitão, enquanto que em Lagoão são 09, sendo que as atividades executadas 

se assemelham no volume e no grau de complexidade.  
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Feitas essas considerações iniciais, passa-se à abordagem da estrutura dos órgãos 

estudados a partir de suas características quanto à formalização, centralização e 

complexidade, de acordo com a perspectiva proposta por Hall (1984).  

Em relação à formalização, observaram-se poucas diferenças significativas, em 

razão de serem órgãos públicos sujeitos a uma mesma rígida legislação, tanto na esfera 

federal como estadual, além de estarem subordinados às próprias leis municipais. Essa 

observação está de acordo com o afirmado por Simon et al. [19--] de que as obrigações e 

responsabilidades dos administradores públicos são quase sempre descritos em lei de 

forma mais detalhada que as dos administradores privados. Isso conduz à proliferação de 

regulamentos com tendência a burocratizar as organizações, conforme observa Mintzberg 

(1995). 

A formalização dos atos é um dos princípios da administração pública, sendo objeto 

de verificação pelos órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas e o poder legislativo. 

Desta forma, há um condicionamento natural à formalização das normas e dos 

procedimentos, embora o excesso de burocracia, que afetaria os órgãos públicos, tenha 

sido criticado pelos entrevistados, nos dois municípios.    

Uma distinção importante observada é que, no município de Mato Leitão, a 

formalização de normas para a prestação de serviços públicos ou a concessão de benefícios 

tem sido utilizada como uma forma de dar um tratamento técnico e impessoal a essas 

ações, despolitizando-as. Um exemplo disso é a lei municipal que disciplina o acesso aos 

serviços de saúde que não são prestados pela rede municipal, tais como consultas e 

tratamentos com especialistas. Nesses casos, o paciente é encaminhado a um dos 

especialistas conveniados, recebendo uma ajuda de custo proporcional à sua condição 

sócio-econômica, que é verificada através de um cadastro familiar formado a partir de 
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documentos e informações apresentadas pelo munícipe, e informações fornecidas pelos 

agentes comunitários de saúde e pela Secretaria Municipal da Agricultura. Em virtude 

dessa lei, sempre que surge a situação de encaminhamento a especialista, qualquer servidor 

verifica o cadastro, apura o percentual que será coberto com recursos municipais e 

encaminha o paciente ao profissional conveniado. Ou seja, é um procedimento plenamente 

formalizado e impessoal.  

No município de Lagoão, essa mesma situação, tomada como exemplo, não tem 

procedimento formalizado, dependendo de decisão da autoridade, tomada caso a caso. A 

ausência de critérios formalizados dificulta o tratamento impessoal, levando à politização 

do ato. O caráter político não se refere necessariamente a uma decisão que pretenda 

beneficiar o correligionário em detrimento do cidadão comum ou do adversário, situação 

de que não se teve relato de ocorrer. A politização ocorre pela relação criada, em que o 

beneficiado se sente devedor à autoridade que, pela sua própria vontade, deliberou em 

conceder o benefício. Essa dívida não declarada, mas tacitamente reconhecida, tem como 

moeda o voto, decorrendo daí o caráter político da ação, refletindo traços do coronelismo, 

um fenômeno político presente nos municípios predominantemente rurais, que foi estudado 

por Leal (1976). 

A centralização foi analisada a partir das tomadas de decisão, consideradas em dois 

níveis: estratégico e tático-operacional, tendo como parâmetro a proporção em que o poder 

fica concentrado ou disperso entre os atores organizacionais (Mintzberg, 1995). 

Conforme a síntese mostrada no Quadro 4.2, observa-se que o município de Lagoão 

apresenta um maior grau de centralização organizacional em relação ao outro caso 

estudado, tomando-se como referência a tomada de decisão no nível estratégico da 

organização. 
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Quadro 4.2: Tomadas de Decisão Estratégicas (nível organizacional) 

 Mato Leitão Lagoão 

Quem toma as decisões Prefeito Prefeito 

Consulta aos secretários Sim Nem sempre 

Forma de tomada de decisão Por consenso Pessoal 

Consulta à comunidade (ou 
conselhos) 

Sim Não 

Fator preponderante Técnico Político 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

O elevado grau de centralização da administração municipal de Lagoão pode ser 

constatado pelos seguintes trechos de entrevistas: 

- “o Prefeito deveria dividir um pouco mais a responsabilidade dele com os 

secretários” (entrevista n° 01); 

- “gostaria que os secretários tivessem mais autonomia para decidir” (entrevista n° 

02); 

- “o prefeito toma decisões que interferem no meu serviço, sem me consultar” 

(entrevista n° 02); 

- “as decisões são tomadas pelo Prefeito. Ele dita e o secretário tem que cumprir” 

(entrevista n° 09); 

- “é aquela história: o Prefeito quer assim, tem que ser assim. O funcionário já não 

tem muita voz” (entrevista n° 10); 

- “o Prefeito tem aquela vontade de fazer, de decidir quase sempre sozinho, para 

dizer depois: ‘eu fiz’” (entrevista n° 01); e 

- “infelizmente, a política interfere (nas decisões)” (entrevista n° 02). 
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Em relação ao município de Mato Leitão, o grau de centralização é menor, ou seja, 

há maior dispersão do poder. As decisões estratégicas são tomadas pelo Prefeito, mas há 

consulta e respeito aos técnicos e aos conselhos municipais. A comunidade também é 

consultada quando as decisões são mais relevantes. Essas constatações estão de 

conformidade com as respostas às entrevistas, conforme se verifica pelos seguintes 

excertos: 

- “leva-se até ele (Prefeito) a situação técnica e ele decide” (entrevista n° 11); 

- “eu procuro o Prefeito só para as decisões que realmente eu não possa tomar ou 

que fique em dúvida” (entrevista n° 16); 

- “quando eu levo as questões ao Prefeito, ele tende a aceitar os posicionamentos 

técnicos” (entrevista n° 16); 

- “aqui, dificilmente vem uma decisão de cima. Quando há questões importantes a 

decidir, sempre consultam a comunidade” (entrevista n° 14); 

- “cada vez que há uma decisão um pouco mais relevante (na área da saúde), o 

Conselho Municipal da Saúde é consultado” (entrevista n° 17); 

- “as decisões mais importantes (da área da saúde) são tomadas no Conselho 

Municipal de Saúde” (entrevista n° 15); e 

- “a programação é toda terça-feira ter uma reunião com os funcionários 

administrativos do centro administrativo” (entrevista n° 11). 

A centralização também foi operacionalizada tendo como referência as tomadas de 

decisão no nível gerencial das áreas da fazenda, da saúde e da educação. No Quadro 4.3 

apresenta-se uma síntese, com base nas entrevistas e na observação livre do pesquisador, 

de como são tomadas as decisões tático-operacionais. 
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Quadro 4.3: Tomadas de Decisão Tático-operacionais (nível de secretaria) 

Área Mato Leitão Lagoão 

Fazenda 
Consenso (facilitado pelo pequeno 

número de servidores) 

As decisões são tomadas pelo 
secretário. Há liberdade para fazer 
sugestões, mas “as decisões vêm de 

cima” (entrevista n° 9). 

Saúde 
Consenso. As pessoas envolvidas são 

ouvidas. Busca de integração e de 
espírito de equipe.  

As decisões são tomadas pelo 
secretário. Opiniões são ouvidas, mas 

prevalece a posição do Secretário 

Educação 
Busca de decisões participativas. 

Consulta aos professores nas decisões 
pedagógicas. 

Decisões tomadas em conjunto com a 
assessoria.  

Fonte: entrevistas  e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

O grau mais elevado de centralização observado no município de Lagoão repete-se 

em suas secretarias, conforme se verifica pelo Quadro 4.3., com exceção da Secretaria da 

Educação, onde se constata muita disposição em discutir as decisões com as supervisoras 

escolares e com os professores. A titular da pasta gostaria que o Conselho Municipal da 

Educação e o próprio sindicato fossem mais atuantes e participassem do debate sobre as 

diretrizes educacionais do município. 

Na Secretaria da Fazenda, as decisões de nível tático são tomadas pelo secretário, 

que concede certa liberdade aos funcionários para apresentarem sugestões e dirimirem 

dúvidas sobre as atividades, mas não solicita a opinião dos subalternos antes de tomar as 

decisões.  

Na área da saúde de Lagoão também prevalecem as posições do secretário, embora 

seja feita uma reunião mensal com os funcionários para discutir assuntos de serviço. Essa 

reunião começou a ser feita por reivindicação dos próprios servidores, sendo que, de início, 

a idéia não foi bem recebida, mas acabou sendo assimilada. Com isso, passou a haver 

maior abertura para dar sugestões. O Conselho Municipal da Saúde é visto pela 
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Administração Municipal mais como um órgão referendador das decisões tomadas pela 

secretaria, do que como uma instância de participação comunitária nas decisões públicas.  

No município de Mato Leitão percebe-se maior propensão à democratização das 

decisões públicas, especialmente nas áreas da saúde e educação. A área fazendária é de 

perfil estritamente técnico, e as decisões táticas e operacionais são tomadas por consenso, 

que é favorecido pelo fato de haver apenas 03 servidores lotados na secretaria. Na área da 

educação, até por convicção político- ideológica, a Secretária defende uma administração 

participativa, centrada principalmente na participação popular através do Conselho 

Municipal da Educação. São realizadas reuniões semanais com os professores e 

funcionários. Na área da saúde o Conselho Municipal é consultado, ouvido e respeitado em 

suas decisões. No âmbito da secretaria, prepondera o espírito de equipe, embora os 

médicos, possivelmente por terem outros empregos, não demonstrem o mesmo 

comprometimento que os outros servidores. 

Transpondo essas características aos modelos de sistemas administrativos de Likert 

(1975), pode ser esboçada a configuração apresentada no Quadro 4.4, onde se percebe que 

o município de Lagoão tende para um sistema administrativo autoritário, enquanto que 

Mato Leitão apresenta tendência a ser um sistema administrativo participativo. Pelas 

características percebidas, o município de Mato Leitão pode ser classificado como um 

sistema Participativo Deliberativo, sendo que duas das secretarias estudadas se classificam 

entre os sistemas Participativo Deliberativo/Participativo Grupal e a outra como 

Participativo Deliberativo. Já o município de Lagoão tende a apresentar as características 

de um sistema Autoritário Rígido, sendo que duas das áreas estudadas podem ser 

classificadas como sistema Autoritário Benevolente e a outra secretaria tende para sistema 

Participativo Benevolente. 
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Quadro 4.4 Classificação dos Órgãos de Acordo com a Tipologia de Likert (1975) 

Órgão Sistema Administrativo 

Município de Mato Leitão Participativo Deliberativo 

Secretaria da Fazenda de Mato Leitão Participativo Deliberativo 

Secretaria da Educação de Mato Leitão Participativo Deliberativo/ Participativo Grupal 

Secretaria da Saúde de Mato Leitão Participativo Deliberativo/ Participativo Grupal 

Município de Lagoão Autoritário Rígido 

Secretaria da Fazenda de Lagoão Autoritário Benevolente 

Secretaria da Educação de Lagoão Participativo Deliberativo 

Secretaria da Saúde de Lagoão Autoritário Benevolente 

 

Em relação à complexidade, três características foram observadas: a diferenciação 

vertical, a diferenciação horizontal e a dispersão espacial.  

No tocante à diferenciação vertical, observa-se que o número de níveis hierárquicos 

são equivalentes nas duas administrações estudadas, conforme se constata pelas Figuras 

4.1 e 4.2.  

Já em relação à diferenciação horizontal, Lagoão tem maior número de órgãos de 

mesmo nível, nas áreas tomadas para o estudo, principalmente na área da educação, em 

que há maior número de escolas municipais. Nas secretarias da fazenda e da saúde, o 

número de órgão de Lagoão também é ligeiramente superior em relação ao outro 

município estudado, conforme se demonstra no Quadro 4.5. 
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Quadro 4.5: Número de Órgãos de Mesmo Nível 

Área Mato Leitão Lagoão 

Educação 05 (*) 24 (*) 

Fazenda 01 02 

Saúde 02 03 

Fonte: Prefeituras Municipais. 
(*) Escolas municipais.  

 

Quanto à dispersão espacial, não há diferenças entre os dois municípios em relação 

às áreas da saúde e fazenda, cujos órgãos se concentram no mesmo local. Na área da 

educação, há maior dispersão espacial das escolas municipais no município de Lagoão, em 

vista de possuir maior área territorial. Um aspecto importante a ser destacado é que 

nenhuma das escolas municipais de Lagoão se localiza no núcleo urbano do município e 

nenhuma delas conta com linha de telefone, o que impõe sérias dificuldades de 

comunicação.  

 

4.3. Objetivos dos Grupos Organizacionais 

 

Os objetivos dos grupos organizacionais foram operacionalizados nos níveis 

estratégico, tático e operacional, com base principalmente nas entrevistas realizadas, mas 

adotando-se também a observação livre como um recurso importante, haja vista que nem 

sempre os objetivos são declarados explicitamente. 
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Os objetivos dos grupos organizacionais têm uma estreita relação com a 

distribuição de poder, que foi examinada em seção anterior.  

No nível estratégico, em ambos os municípios, se fez presente o fator político. Essa 

era uma situação esperada, haja vista que o prefeito é um agente político na administração 

pública. Observou-se, no entanto, que o aspecto político se manifesta de forma diferente 

em cada um dos casos estudados. No município de Lagoão, os objetivos político-

partidários são mais perceptíveis, enquanto que em Mato Leitão a ação político-partidária 

praticamente não transparece na gestão municipal. No Quadro 4.6 retrata-se a situação 

observada. 

Quadro 4.6: Objetivos no Nível Estratégico 

 Mato Leitão Lagoão 

Objetivo 
político-
paridário 

É um objetivo fim buscado através 
de objetivos intermediários: 

administração eficiente, predomínio 
técnico e participação da 

comunidade. 

É um objetivo fim buscado de forma 
direta. 

Fonte: entrevistas  e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

No município de Mato Leitão, o nível estratégico espera alcançar os objetivos 

políticos como conseqüência natural da gestão empreendida. Tendem a ser colocados em 

primeiro plano as prioridades da comunidade, orientando as decisões por critérios técnicos, 

admitindo, e até incentivando, a participação comunitária. Uma eventual decisão 

impopular seria minimizada numa avaliação do governo como um todo. Ou seja, os fins 

políticos não são buscados de imediato, mas como resultado do trabalho desenvolvido 

durante todo o período do mandato. 
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Essa percepção resulta dos depoimentos que registram a confiança nos técnicos, a 

consulta à comunidade, o respeito aos conselhos, mais especificamente o da saúde, a 

utilização de critérios técnicos nas tomadas de decisões, em vez de critérios políticos: 

- “o bom de trabalhar com essa administração (...) é que existe esse respeito e 

confiança” (entrevista nº 16); 

- “não sei se sou eu que sou muito ingênua, mas eu não vejo influência política” 

(entrevista nº 15); 

- “olha, graças a Deus, (as decisões) são técnicas” (entrevista nº 17);  

- “aqui a gente não pode se queixar, porque primeiro eles sempre consultam a 

comunidade” (entrevista nº 14); e 

- “predomina a dimensão técnica, com certeza” (entrevista nº 16). 

Diferentemente, em Lagoão, o nível estratégico persegue os objetivos políticos de 

forma direta. Percebe-se essa característica pelo fato de as decisões serem condicionadas 

por critérios políticos. Dois trechos de entrevistas refletem bem esse contexto: 

- “e isso acontece no município. Por parte do Prefeito. Acontece várias vezes, 

assim, vamos fazer o que hoje? Vamos fazer uma obra em tal lugar. O Prefeito sempre leva 

assim, bom, quantas pessoas beneficiadas do nosso partido nós temos lá? Se é 80%, então 

vamos fazer a obra. Se temos só 30%, então acho que essa obra é desnecessária” 

(entrevista nº 01); e 

- “no nosso serviço aqui eles levam muito para a questão política também” 

(entrevista nº 09). 
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O fator político-partidário prepondera também como resultado da acirrada 

rivalidade política que caracteriza o município de Lagoão, o que, por vezes, vem em 

prejuízo da própria comunidade, como fizeram referência alguns entrevistados: 

- “a questão política é bem acirrada, porque o nosso município é pequeno, e aqui a 

política acontece de um 03 de outubro ao outro 03 de outubro” (entrevista nº 01); 

- “Isso dificulta o andamento do município, puxa para baixo, prejudica o próprio 

crescimento do município” (entrevista nº 01); e 

- “o que a gente percebe é que quando um partido está ganhando, está trabalhando, 

os outros estão puxando as pernas. Isso é uma questão de cultura, até” (entrevista nº 03). 

Essas observações relativas a Lagoão corroboram a afirmação de Clegg (1990) de 

que o líder político tende a usar sua autoridade e a estrutura burocrática da organização 

como um instrumentos em suas mãos. 

No nível tático, os objetivos foram considerados por área. Na Secretaria da 

Fazenda, encontrou-se a seguinte situação: 

Quadro 4.7: Objetivos do Nível Tático – Área da Fazenda 

Município Objetivo pessoal Fatores favoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Fatores desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Mato 
Leitão - realização pessoal 

- identificação com a 
atividade 

- ambiente de trabalho 
- 

- crescimento e 
experiência pessoal 

- contato com pessoas de 
todo o estado - 

Lagoão 
- ser bem sucedido 

politicamente 
- afinidade política com o 

Prefeito 
- acirramento político 

- centralização  

Fonte: Entrevista com os secretários da fazenda e observações sistemáticas 
realizadas pelo pesquisador. 
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No município de Mato Leitão, o nível tático colocou em primeiro plano a realização 

pessoal, objetivo que é favorecido pela identificação do servidor com as atividades 

realizadas e pelo bom ambiente de trabalho. 

Em Lagoão, foram constatados dois objetivos pessoais no nível tático, na área da 

fazenda. Um é a busca de crescimento e de experiência profissional e pessoal, que tem 

como fator favorável ao seu alcance os contatos com técnicos e profissionais da área em 

todo o estado que o cargo proporciona. O outro objetivo percebido é o desejo de ser bem 

sucedido no campo político, que é favorecido pela afinidade político-partidária com o 

Prefeito, mas tem como fatores restritivos o acentuado acirramento político existente no 

município e a centralização do poder assumida pelo Prefeito. 

A síntese dos objetivos do grupo tático, na área da saúde, constam no Quadro 4.8. 

Quadro 4.8: Objetivos do Nível Tático – Área da Saúde 

Município Objetivo pessoal Fatores favoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Fatores desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Mato 
Leitão - realização pessoal 

- identificação com o 
trabalho na área 

- ambiente de trabalho 

- reconhecimento pela 
administração municipal 

- 

- realização pessoal 
- motivação religiosa 

- identificação com o 
trabalho na área 

- 

Lagoão 

- ser bem sucedido 
politicamente 

- bom relacionamento com 
a população 

- freqüentes contatos com a 
população 

- afinidade política com o 
Prefeito 

- acirramento político no 
município 

 

Fonte: entrevistas  e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 
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Na área da saúde, foram consideradas as entrevistas dos secretários e de um 

servidor com cargo de chefia em cada município. Uma servidora do município de Lagoão, 

embora tendo função de chefia, foi desconsiderada nessa aná lise, em vista de contar com 

apenas uma semana de efetivo exercício na organização. 

Em Mato Leitão, o objetivo comum observado na área da saúde, no nível tático, foi 

o de realização pessoal pelo exercício das atividades na área da saúde, cujo alcance é 

estimulado pela forte identificação com o trabalho na área da saúde. Termos como 

“vocação”, “missão” e “vestir a camiseta da saúde” foram utilizados nas entrevistas para 

expressar o quanto a atividade realizada é importante para a realização pessoal dos 

servidores com cargo de chefia na área. Outros fatores percebidos como favoráveis ao 

alcance desse objetivo são o bom ambiente de trabalho e o reconhecimento do trabalho 

realizado, por parte da administração municipal.  

Em Lagoão, um dos objetivos percebidos também foi a realização pessoal, pelo 

exercício da profissão de médico, aliado ao trabalho comunitário, mencionado pelo diretor 

clínico do hospital. Esse objetivo tem como fatores que colaboram para o seu alcance a 

convicção e os princípios de fundo religioso do servidor e o seu espírito filantrópico, que 

servem de motivação, e a identificação com o trabalho na área da saúde reveladas pelo 

entrevistado.  

De outra parte, o Secretário da área demonstrou a vontade de ser bem sucedido no 

campo político-partidário, embora não o tenha declarado explicitamente. O autor da 

pesquisa teve essa percepção em razão de algumas circunstâncias como o fato de o 

Secretário ter sido candidato a vereador na última eleição (não obtendo sucesso) e ter a 

intenção de candidatar-se novamente. O aspecto político também foi percebido em 

algumas partes da entrevista em que atribui a sua escolha para o cargo ao seu “bom 
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relacionamento com o povo” e ao fato de ter “jogo de cintura” e também quando menciona 

que havia sido prometido a ele out ro cargo antes das eleições: “eu poderia estar hoje na 

secretaria, a qual me foi prometida, a Secretaria da Fazenda, que tinha sido oferecida para 

mim” (entrevista nº 03). Nota-se, assim, que a sua escolha para o cargo atendeu 

principalmente a critérios políticos, que tendem a orientar a sua ação dentro da 

organização. 

Na área da educação, as entrevistas com o nível tático foram realizadas com os 

secretários e o diretor da principal escola municipal em cada município. Em ambos os 

casos, sobressaiu-se o objetivo de realização pessoal através da execução das atividades 

profissionais, em virtude da forte identificação com o trabalho com educação. 

A síntese dos aspectos observados quanto aos objetivos pessoais do grupo tático da 

área da educação está apresentada no Quadro 4.9. 

Quadro 4.9: Objetivos do Nível Tático – Área da Educação 

Município Objetivo pessoal Fatores favoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Fatores desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Mato 
Leitão 

- realização pessoal 

- identificação com o 
trabalho na área 

- identificação com a 
comunidade 

- ambiente de trabalho 

- reconhecimento pela 
administração municipal 

- preferência da atividade 
operacional em vez da 

função de direção 

- carência de recursos 

- diferença de método de 
trabalho 

Lagoão - realização pessoal 

- reconhecimento e respeito 
da comunidade 

- identificação com o 
trabalho na área 

- trabalho com as pessoas 

- pouca valorização dos 
políticos 

- interferência política 

- pouca autonomia 

- desmotivação dos 
professores 

Fonte: entrevistas  e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 
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O grupo tático, na área da educação, em Mato Leitão revelou o objetivo de 

realização pessoal, que recebe a influência positiva, para seu alcance, da forte identificação 

com a atividade do magistério, a identificação com a comunidade, o reconhecimento da 

administração municipal pelo trabalho realizado na área e o bom ambiente de trabalho. 

Como aspectos restritivos, foi mencionada pela diretora de escola a sua preferência pela 

atividade em sala de aula em vez de exercer a função de direção.  

A Secretária, por sua vez, se diz um pouco frustrada em vista de que não estão 

sendo destinados recursos suficientes para atender às necessidades da educação no 

município, havendo necessidade de uma maior conscientização por parte da alta 

administração, a começar pelo Prefeito. Outro aspecto mencionado pela dirigente da área é 

que há diferenças entre o método de trabalho que ela gostaria de utilizar e o que é adotado 

pelo Prefeito. Essa diferença é de fundo político, em vista que a Secretária é filiada ao PT 

(Partido dos Trabalhadores) e o partido do Prefeito é o PDT. Entende a Secretária que, 

apesar de ambos serem partidos ditos de esquerda, os municípios administrados pelo PT 

tendem a dar maior atenção à educação do que os municípios que o PDT administra. Além 

disso, gostaria que a participação popular e a autonomia do Conselho Municipal da 

Educação fossem ampliadas.  

Em Lagoão o objetivo buscado é, também, a realização pessoal. As cond ições que 

favorecem o seu alcance são a identificação com o trabalho na educação, o reconhecimento 

e o respeito da comunidade ao trabalho do professor e a qualificação da equipe de 

assessoria que auxilia a Secretária. Os fatores percebidos como desfavoráve is à consecução 

do objetivo são a pequena valorização da área da educação pelos políticos, a interferência 
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política nas decisões, a falta de autonomia e a desmotivação e acomodamento de uma parte 

dos professores municipais.  

Um ponto em comum, apontado como um aspecto negativo nos dois municípios,  é 

a interferência de fatores político-partidários na tomada de decisão sobre assuntos da área. 

Nota-se, no entanto, que no município de Lagoão essa interferência se dá de forma bem 

mais incisiva e autoritária, restringindo a autonomia da titular da secretaria até em algumas 

decisões operacionais, enquanto que em Mato Leitão ela se manifesta basicamente na 

divergência de método de trabalho.  

Os objetivos do nível operacional da Secretaria da Fazenda foram 

operacionalizados a partir de entrevistas com uma servidora, no município de Mato Leitão, 

e dois servidores em Lagoão. No Quadro 4.10 apresenta-se um resumo dos aspectos 

observados. 

Quadro 4.10: Objetivos do Nível Operacional – Área da Fazenda 

Município Objetivo pessoal Fatores favoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Fatores desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Mato 
Leitão 

- realização pessoal - identificação com a 
atividade realizada 

- remuneração 

- ausência de 
reconhecimento externo 

Lagoão 
- emprego e 

independência 
financeira 

- baixo custo de vida 

- pequena oferta de 
emprego 

- remuneração 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

No município de Mato Leitão, foi identificado o objetivo de realização pessoal, que 

é favorecido pela identificação do servidor com as atividades realizadas. Foram 

mencionados dois aspectos restritivos: a remuneração desproporcional ao resultado do 

trabalho feito e a falta de reconhecimento, por parte da população, da importância do 
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trabalho realizado. O trabalho na Prefeitura pode ser temporário, em vista do desejo de 

obter um emprego com melhor remuneração. 

No município de Lagoão, observou-se que o objetivo principal é a manutenção do 

emprego para obter a independência financeira. A longo prazo, é admitida a possibilidade 

de deixar o emprego para a dedicação a outras atividades, que seriam mais prazerosas. O 

objetivo de manter o emprego e conseguir independência financeira tem como fatores 

favoráveis o baixo custo de vida da cidade e a oferta bastante restrita de outros empregos 

no município. Como aspecto restritivo, foi mencionado que o salário poderia ser melhor se 

o quadro de pessoal não estivesse superdimensionado.  

Uma síntese dos objetivos do grupo operacional na área da saúde é apresentada no 

Quadro 4.11. 

Quadro 4.11: Objetivos do Nível Operacional – Área da Saúde 

Município Objetivo pessoal Fatores favoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Fatores desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 

- realização pessoal 

- identificação com a 
atividade realizada 

- união da equipe 

- reconhecimento da 
comunidade 

- não interferência política 

- recursos insuficientes 
Mato 
Leitão 

- renda pessoal - escassa oferta de mão-de-
obra médica - 

- realização pessoal 
- identificação com a 

atividade 

- espírito filantrópico 
- interferência política 

Lagoão 

- emprego 
- estabilidade 

- pequena oferta de trabalho 
qualificado 

- falta de identificação pela 
atividade 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 
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Na área da saúde, os objetivos do grupo operacional foram identificados pela 

entrevista com um servidor em cada município, recorrendo-se também a informações 

obtidas em entrevistas em outros níveis organizacionais.  

No município de Mato Leitão foram identificados dois objetivos no grupo 

operacional da Secretaria da Saúde. Um deles é o de realização pessoal, que tem como 

fatores favoráveis a identificação com a atividade realizada, a união e o espírito de equipe, 

o reconhecimento da comunidade pelo trabalho empreendido e a não interferência de 

aspectos políticos nas decisões relativas à área. O fator restritivo é que os recursos são 

insuficientes para atender a todas as necessidades. O outro objetivo, o de manter o emprego 

para aumentar a renda pessoal, é praticamente restrito ao grupo de médicos. Os médicos, 

por trabalharem apenas 20 horas semanais, não residirem no município e desenvolverem 

outras atividades em outros empregos ou em consultórios particulares, não apresentam o 

mesmo grau de envolvimento nas atividades da área.  

No município de Lagoão também foi observado que a realização pessoal é um 

objetivo buscado por parte do grupo operacional da área da saúde. Como fatores favoráveis 

ao seu alcance, foram citados a identificação com a atividade realizada e o espírito de 

filantropia. O aspecto restritivo fica por conta da interferência política, como faz referência 

uma entrevista: “às vezes você consegue alguma coisa, quer trabalhar em cima daquilo, 

mas o pessoal não deixa, por política. Aí você se sente preso, se acomoda, não tem 

iniciativa” (entrevista nº 10). Outra parte desse grupo organizacional tem como meta 

principal a manutenção do emprego, o que é favorecido pela estabilidade do emprego 

público, pela falta de oferta de mão-de-obra especializada e pela ausência de outras 

oportunidades de trabalho. Esse grupo tende a não se identificar com o trabalho que 

realiza. 
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Na área da educação, identificaram-se os objetivos do grupo operacional através de 

entrevista com um professor em cada município. Também nesse caso recorreu-se a 

informações obtidas em outras entrevistas. No Quadro 4.12 é apresentada uma síntese dos 

aspectos identificados. 

Quadro 4.12: Objetivos do Nível Operacional – Área da Educação 

Município Objetivo pessoal Fatores favoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Fatores desfavoráveis ao 
alcance dos objetivos 

Mato 
Leitão - realização pessoal 

- identificação com a 
atividade realizada 

- valorização pela 
comunidade 

- incentivo à atualização 

- os alunos não aceitam 
limites 

- carência de estrutura 
física nas escolas 

 

- realização pessoal 

- identificação com a 
atividade 

- oportunidade de cursar 
nível superior 

- 

Lagoão 

- emprego 
- estabilidade 

- pequena oferta de trabalho 
qualificado 

- falta de identificação pela 
atividade 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

O objetivo principal identificado no grupo operacional do município de Mato 

Leitão, na área da educação, foi a busca de realização pessoal. Contribuem para o seu 

alcance a identificação com a atividade, a valorização do trabalho pela comunidade e o 

incentivo dado pela administração à atualização dos professores. Percebeu-se que dois 

fatores prejudicam a consecução do objetivo: a falta de aceitação de limites por parte dos 

alunos, em função da educação familiar debilitada, e a carência de estrutura física e 

equipamentos na escola. Um trecho de entrevista deixa claro esse último aspecto: “a escola 

não está acompanhando as invenções que tem hoje. Olha, a gente não tem computador na 
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escola. Eu não sei lidar com computador. Não sei nem onde liga. (...) Nós estamos 

trabalhando na base do mimeógrafo e máquina de escrever ultrapassada” (entrevista nº 14). 

Em Lagoão foram identificados dois objetivos. Um é a busca de realização pessoal, 

que é facilitada pela identificação com a atividade de magistério e pelas oportunidades de 

realizar cursos de formação e atualização. Por outro lado, parte do grupo coloca como 

objetivo mais importante manter o emprego, sendo favorecido pela relativa estabilidade do 

serviço público e pela escassa oferta de mão-de-obra com formação para o magistério. A 

baixa identificação com o trabalho realizado caracteriza esse grupo, que é formado 

principalmente por professores leigos (sem a titulação exigida pela legislação) e que não 

estão estudando.  

As evidências apresentadas pela observação dos objetivos pessoais, entendidos 

como os interesses que levam a pessoa a agir em uma determinada direção (Morgan, 

1996), revelaram conflitos entre os grupos organizacionais, situação que confirma as 

observações de Scott (1992), no sentido de que, embora os grupos sejam responsáveis pelo 

estabelecimento dos objetivos organizacionais, nenhum possui poder suficiente para 

determiná- los integralmente.  

O conflito de interesses é mais perceptível no município de lípio de Lagoão, onde o 

nível estratégico tende a priorizar objetivos políticos, enquanto a maioria do grupo 

operacional e parte do grupo tático parecem mais voltados ao alcance de objetivos de 

realização pessoal, através da executação das atividades profissionais. Essas divergências 

são, em parte, explicadas por Morgan (1996) quando afirma que a política organizacional 

surge porque as pessoas pensam de forma diferente e pretendem agir também 

diferentemente. 
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A situação observada remete à afirmação de Clegg (1990) de que há tensão entre o 

caráter técnico e impessoal da burocracia e os interesses dos dirigentes. Para Clegg (1990), 

a contraposição ao poder político encontra-se no conhecimento técnico da burocracia. 

Weber (1982) também aborda o tema, afirmando que a política, às vezes, se contrapõe à 

eficiência burocrática e que o político se coloca na situação de diletante que se opõe ao 

perito. 

Cabe lembrar, ainda, a observação de Machado-da-Silva (1991) no sentido que a 

tradição patrimonialista que caracteriza a administração pública brasileira leva a ocorrer 

uma tensão entre a pressão burocrática pela impessoalidade e a pressão patrimonialista em 

direção à pessoalidade. 

Observe-se que esse conflito é bem evidente no município de Lagoão, onde parece 

prevalecer a dimensão política em relação à dimensão técnica. No município de Mato 

Leitão, o conflito é bem menos acentuado, ou no mínimo menos aparente. Percebe-se que 

nesta organização os técnicos detém maior grau de poder, sem que se observem ações dos 

dirigentes para cerceá- lo. Uma explicação para isso parece ser a constatação de que os 

agentes políticos, em Mato Leitão, esperam alcançar seus objetivos políticos como 

resultado de uma gestão eficiente, calcada em princípios técnicos. Outro fator explicativo 

pode ser o forte espírito comunitário que envolve os munícipes, o que é uma característica 

cultural associada ao processo de colonização que predominou na localidade. 

Os objetivos também foram analisados pela forma como os grupos percebem os 

objetivos organizacionais que estão sendo buscados pela organização.  

No nível estratégico, percebeu-se que o município de Mato Leitão está dando 

grande importância à agricultura. A percepção do autor é de que essa secretaria é a que tem 

maior importância política, tanto que é ocupada pela ex-prefeita, que antecedeu o atual 
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mandatário. Estão sendo mantidos vários programas de apoio e assistência à agricultura, 

alguns em colaboração outros órgãos de assistência rural. Esse direcionamento tem reflexo 

também nas áreas objeto dessa pesquisa, em vista que a assistência ao agricultor aumenta a 

produtividade, que eleva a renda do município. Também são proporcionadas melhores 

condições de saúde e de educação, na medida em que as populações rurais são 

conscientizadas sobre essas questões. Nota-se, assim, que os objetivos organizacionais 

buscados são de médio e longo prazo. Pode-se dizer, então, que os objetivos do grupo 

estratégico são congruentes com o conceito de desenvolvimento humano, proposto por Sen 

(1993), no sentido de que não seja buscado apenas o crescimento econômico, mas também 

o desenvolvimento das capacidades das pessoas.  

No município de Lagoão, não foi percebida com clareza uma prioridade estratégica 

que orientasse a administração, embora, no plano formal, houvesse todo um arcabouço de 

planejamento, constituído por legislações como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

de Orçamento. Fica evidenciado, neste caso, o formalismo, que é um fenômeno 

caracterizado pela discrepância entre o plano formal e as práticas reais do governo (Ramos, 

1966). A cisão política que caracteriza o município parece condicionar os dirigentes 

municipais a buscarem principalmente objetivos de curto e médio prazo, que produzam 

efeitos político-partidários imediatos, favorecendo a práticas patrimonialistas, em que 

funções, órgãos e rendas públicas são apropriadas por setores privados, nesse caso, o 

partido ou coligação que estiver no poder, em prol de seus próprios interesses 

(Schwartzman, 1988).  

Nos níveis tático e operacional, optou-se, novamente, pela observação da categoria 

analítica em relação a cada uma das área estudadas, de forma a obter-se uma configuração 

para cada área.  
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No município de Mato Leitão, observa-se que há similaridade, na área da fazenda, 

entre os níveis tático e operacional, em relação aos objetivos organizacionais buscados e os 

que deveriam ser acrescentados além dos existentes. Em Lagoão, nota-se que os grupos 

têm percepção semelhante dos objetivos buscados, mas diferem em relação aos que 

deveriam ser acrescentados. O nível operacional fez referência à necessidade de redução do 

número de servidores, que eleva a despesa com pessoal e não permite uma melhor 

remuneração. Esse medida, de acordo com as entrevistas, não é tomada por questões de 

ordem política. Já no nível tático, o Secretário da Fazenda defende a criação da secretaria 

de planejamento, para coordenar as ações de governo e dar uma unidade política à 

administração municipal. Essa situação pode ser observada no Quadro 4.13. 

Quadro 4.13: A Percepção dos Grupos em Relação aos Objetivos Organizacionais – 
Área da Fazenda. 

 
Mato Leitão Lagoão 

Nível Objetivos 
buscados 

Objetivos que 
deveriam ser 
acrescentados 

Objetivos 
buscados 

Objetivos que 
deveriam ser 
acrescentados 

Operacional 
- controle das 

finanças 
- maior 

fiscalização 

- cobrança de 
IPTU atrasado 

- pagamento em 
dia da folha de 

pessoal 

- reduzir o 
número de 

funcionários 

Tático 
- controle das 

finanças 
- maior 

fiscalização 

- equilíbrio 
orçamentário 

- reavaliação do 
IPTU 

- necessidade de 
um órgão de 
planejamento 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

Conforme demonstra o Quadro 4.14, na área da saúde, os grupos tático e 

operacional de Mato Leitão têm a mesma percepção de que a prevenção é o principal 

objetivo buscado atualmente e que a ampliação do atendimento médico, pela implantação 

de novos programas e contratação de mais médicos, é um objetivo que deveria ser incluído. 
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Quadro 4.14: A Percepção dos Grupos em Relação aos Objetivos Organizacionais – 
Área da Saúde. 

 
Mato Leitão Lagoão 

Nível Objetivos 
buscados 

Objetivos que 
deveriam ser 
acrescentados 

Objetivos 
buscados 

Objetivos que 
deveriam ser 
acrescentados 

Operacional - prevenção 

- diminuir o 
paternalismo 

- contratar mais 
médicos 

- combate à 
desnutrição 

- manter ações 
seqüenciais 

- mais médicos 
- aumentar a 

renda familiar 

Tático - prevenção 

- contratar mais 
médicos 

- implantar outros 
programas 

- não há 
prioridades 
(Secretário) 

- aparelhamento 
do hospital 

- seqüência do 
trabalho do PACS 
- conscientização 

da população 

Fonte: entrevistas  e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

Em Lagoão, o grupo operacional entende que o objetivo principal da área da saúde 

é o combate à desnutrição. Tal assertiva não se restringe à ação da Prefeitura Municipal, 

mas principalmente ao trabalho da Pastoral da Criança e a programas estaduais, como o 

PIÁ-2.000. No nível tático, o Secretário da Saúde comentou que não há prioridades 

definidas: “o que vem, a gente toca. Para dizer que seria priorizado um item ou outro, eu 

não tenho condições. (...) Então, quer dizer que de acordo com os problemas que vão 

surgindo, a gente vai resolvendo” (entrevista nº 03). Essa afirmação demonstra um 

gerenciamento pouco planejado, com ações reativas. Em relação a objetivos que deveriam 

ser buscados, tanto o nível operacional como o tático fazem referência à necessidade de 

manter a seqüência nas atividades e programas, principalmente no PACS, onde a 

rotatividade na função de coordenação tem prejudicado os resultados do programa. 

A percepção dos grupos da área da educação é demonstrada no Quadro 4.15. No 

município de Mato Leitão, ambos os grupos organizacionais concordam que os objetivos 

buscados são a formação dos professores e a qualificação da educação e que deve ser 
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colocada como meta a escola integral para toda a rede municipal, com uma escola pólo 

aparelhada, com recursos, que permita um turno de aula e outro turno de formação para o 

trabalho em oficinas.  

Quadro 4.15: A Percepção dos Grupos em Relação aos Objetivos Organizacionais – 
Área da Educação. 

 
Mato Leitão Lagoão 

Nível Objetivos 
buscados 

Objetivos que 
deveriam ser 
acrescentados 

Objetivos 
buscados 

Objetivos que 
deveriam ser 
acrescentados 

Operacional 

- formar a pessoa 
como um todo 
- formação dos 

professores 

- aparelhamento  
- conscientização 

das famílias 
- escola integral 

- titulação dos 
professores 

- motivação dos 
professores 

Tático 

- formação dos 
professores 
- pedagogia 

- qualificação  

- escola integral 
- mudanças mais 

profundas na 
parte pedagógica 

 

- titulação dos 
professores 

- evasão escolar e 
repetência 

- Conscientização  

Fonte: entrevistas  e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

Também em Lagoão os níveis operacional e tático vêem na titulação dos 

professores a principal meta que está sendo buscada, em torno da qual todos os esforços 

estão sendo empregados. Como conseqüência da formação dos professores é esperado que 

outros índices melhorem, tais como a evasão escolar e a repetência. 

 

4.4. Qualificação da Linha Intermediária 

 

A qualificação da linha intermediária é considerada como um fator importante, em 

vista de esse nível exercer um papel importante para a estabilidade das organizações 

públicas, em meio a múltiplas fontes de autoridade, conforme ressaltam Morgan et al. 
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(1996). A variável foi operacionalizada pela consulta aos registros do quadro de pessoal e 

através dos dados coletados nas entrevistas. A análise foi realizada por área.  

Na área da educação, os dados estão apresentados no Quadro 4.16, podendo 

observar-se que a  qualificação da linha intermediária na área da educação é bastante 

similar nos dois municípios, constatando-se que os titulares das secretarias tem formação 

adequada e, principalmente, experiência profissional na área do magistério. Uma distinção 

que pode ser destacada é que o diretor de escola de Lagoão não tem curso superior e tem 

menor experiência de magistério, em comparação ao mesmo cargo no município de Mato 

Leitão. 

Quadro 4.16: Qualificação da Linha Intermediária - Área da Educação 

Escolaridade, Formação e Experiência 
Cargo 

Mato Leitão Lagoão 

Secretário 
Superior, curso de Pedagogia, 
especialização em Orientação 
Educacional. Tem 40 anos de 

experiência no magistério. 

Superior, curso de Ciências 
Biológicas. Cerca de 15 anos de 
experiência com o magistério. 

Diretor de escola 
Superior, curso de Estudos 
Sociais. Tem 10 anos de 

magistério. 

2° Grau (cursando superior). 
Tem 04 anos de magistério. 

Fonte: Prefeituras Municipais e entrevistas. 

O Quadro 4.17 contém informações sobre a qualificação do nível gerencial na área 

da saúde. Uma distinção importante que se observa é que o secretário da saúde de Lagoão 

não tem formação na área da saúde e não tinha experiência nessa área antes de assumir o 

cargo. A coordenadora do PACS de Lagoão é recém formada no curso de Enfermagem e 

não tem experiência de trabalho em saúde pública. As enfermeiras que ocuparam o cargo 

anteriormente também careciam de experiência em saúde pública e ficaram pouco tempo 

na função. 



 96 

Quadro 4.17: Qualificação da Linha Intermediária - Área da Saúde 

Escolaridade, Formação e Experiência 
Cargo 

Mato Leitão Lagoão 

Secretário 
2° Grau, Auxiliar de 

Enfermagem. Cinco anos de 
experiência em saúde pública. 

2° Grau, Técnico em 
Contabilidade. Não tinha 

experiência na área da saúde. 

Coordenadora do 
PACS 

Superior, curso de Enfermagem. 
Tem 30 anos de atuação como 

enfermeira. 

Superior, curso de Enfermagem. 
Não tem experiência 

profissional anterior na área.  

Diretor Clínico do 
Hospital - 

Superior, com pós-graduação. 
Formado em Medicina. Tem 27 
anos de atuação como médico. 

Fonte: Prefeituras Municipais e entrevistas. 

A falta de experiência profissional e de formação na área é um aspecto que pode 

comprometer o pleno desempenho do administrador, na medida em que o gerente ou chefe 

de nível médio, entre outras atribuições, também é responsável pela formulação da 

estratégia para sua unidade (Mintzberg, 1995), ação que sofre prejuízo se não houver um 

bom conhecimento das particularidades que caracterizam a área de atuação. 

Em relação aos dirigentes da secretaria da fazenda, nesse caso os respectivos 

titulares da pasta, uma síntese das informações relativas à qualificação é apresentada no 

Quadro 4.18. 

Quadro 4.18: Qualificação da Linha Intermediária - Área da Fazenda 

Escolaridade, Formação e Experiência 
Cargo 

Mato Leitão Lagoão 

Secretário 
2° Grau, curso de Técnico em 

Contabilidade. Tem 06 anos de 
experiência na área. 

2° Grau, curso de Técnico em 
Contabilidade. Tinha 02 anos de 

experiência na área pública, 
como Auxiliar de Contabilidade, 
antes de ser nomeado secretário. 

Fonte: Prefeituras Municipais e entrevistas. 
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Na área da fazenda, a qualificação dos secretários é semelhante. Registra-se, 

contudo, que o servidor de Mato Leitão, nos seus 06 anos de experiência, exerceu sempre 

atividades similares às atuais, enquanto que o servidor de Lagoão, quando assumiu o cargo, 

não tinha experiência na função.  

Uma questão que parece muito relacionada à qualificação da linha intermediária é o 

critério de escolha dos ocupantes das funções de confiança. No Quadro 4.19 são 

apresentados os dados relativos à escolha dos secretários municipais. 

Quadro 4.19: Critérios de Escolha dos Secretários Municipais 

 Mato Leitão Lagoão 

Fazenda Técnico Predominantemente político 

Educação Técnico e político Político e técnico 

Saúde Técnico Político 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

Pode-se observar que o município de Mato Leitão privilegiou o critério técnico na 

escolha dos secretários para as áreas estudadas, enquanto que no município de Lagoão foi 

adotado predominantemente o critério político. Esse fato parece estar relacionado com a 

constatação de que Mato Leitão apresenta componentes da linha intermediária com melhor 

qualificação, especialmente no quesito experiência profissional na área, em virtude de 

terem sido consideradas principalmente as capacidades técnicas na escolha dos integrantes 

do primeiro escalão.  
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4.5. Análise do Desempenho 

 

O desempenho foi considerado em três dimensões: econômico-financeiro, político e 

social, envolvendo tanto critérios financeiros como não financeiros e informações 

quantitativas e qualitativas (Rue e Ibrahim, 1998; Souto, 1995), sendo, portanto, uma 

análise multidimensional (Bonelli et al., 1994).  

No aspecto econômico-financeiro, foram considerados três critérios de avaliação: o 

endividamento financeiro a curto e a longo prazo, a receita e a arrecadação da dívida ativa 

municipal e a produção econômica. Os dados relativos a esses indicadores são 

apresentados no Quadro 4.20.  

Quadro 4.20: Desempenho Econômico-financeiro 

Indicador Fórmula Mato Leitão Lagoão 

Dívida curto prazo Passivo financeiro 
Ativo financeiro 

1,21 2,47 

Dívida longo prazo Passivo permanente 
Ativo permanente 0,03 0,06 

Cobrança dívida 
ativa 

Receita dívida ativa 
Inscrição dívida ativa 0,36 0,30 

Receita per capita Receita total 
População R$ 768,17 R$ 532,99 

Receita da produção  Receita ICMS 
Receita total 

0,28 0,11 

PIB per capita ____PIB__ 
População 

US$ 6.220,22 US$ 818,38 

Dados relativos a 1998, exceto o PIB que se refere a 1997.  

Fonte: Prefeituras Municipais e Klering (1999) 
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De uma forma geral, os parâmetros econômico-financeiros indicam uma melhor 

situação do município de Mato Leitão. Na questão do endividamento, a comparação 

permite verificar que o endividamento de curto prazo de Lagoão é alto. Para cada R$ 1,00 

de ativo financeiro, o município tem R$ 2,47 a pagar. Mato Leitão apresenta uma relação 

bem menor, de R$ 1,21 devidos a cada R$ 1,00 de ativo.  

A relação de endividamento a longo prazo é baixa nos dois municípios, mas o 

índice é menor em Mato Leitão. 

Em termos de arrecadação, observa-se que a receita de dívida ativa representa 36% 

do montante da inscrição em dívida ativa em Mato Leitão e 30% em Lagoão, o que indica 

que o primeiro está obtendo um melhor índice de cobrança desses débitos. 

A receita municipal per capita é maior em Mato Leitão que em Lagoão, mas a 

diferença não é tão expressiva como ocorre com o valor da produção. 

O valor da produção municipal é um parâmetro que revela uma grande diferença 

entre os dois municípios estudados, o que pode ser observado pelo percentual de receitas 

do ICMS sobre a receita total e, principalmente, o valor do PIB per capita. A produção 

municipal não depende apenas das ações da administração municipal. A localização 

geográfica, o relevo, as condições de acesso, a cultura, a distância até os centros 

consumidores são aspectos importantes. No entanto, o poder público municipal, através de 

programas de incentivo, assistência, infra-estrutura, e até financiamento, pode ser o fator 

decisivo, principalmente para a produção agropecuária.  

A diferença de PIB per capita entre os dois municípios é bastante acentuada, Mato 

Leitão tem um índice 07 vezes maior que o de Lagoão. Um diferencial entre os dois 

municípios é a produção agropecuária, que apresenta práticas mais modernas e mais 

produtivas em Mato Leitão. Conforme pode ser observado no Quadro 4.21, em alguns 
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parâmetros, como por exemplo a utilização de assistência técnica e de energia elétrica, as 

diferenças são bastante significativas, o que repercute diretamente na produtividade do 

setor. Esses são índices que podem ser melhorados através da ação da administração 

municipal. 

Quadro 4.21: Recursos Utilizados em Estabelecimentos Agropecuários 

Estabelecimentos agropecuários Mato Leitão Lagoão 

Percentual que utiliza assistência técnica 87% 38% 

Percentual que utiliza adubos e corretivos 98% 71% 

Percentual que utiliza práticas de conservação do solo 48% 3% 

Percentual que utiliza irrigação 3% 0,3% 

Percentual que utiliza energia elétrica 95% 34% 

Tratores existentes 170 17 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário. Dados de 1995. 

 

O desempenho social foi operacionalizado através de indicadores relativos às 

áreas da saúde e da educação, envolvendo aquelas atividades em que a 

responsabilidade da administração municipal está claramente definida (Souto, 1995). 

Esse é o caso, por exemplo, do ensino fundamental, da pré-escola, das ações básicas 

de saúde. Conforme lembra Souza (1998), a educação tem um papel essencial na 

construção da cidadania e na promoção da mobilidade social e a saúde, além de ser 

uma realização em si mesma, também colabora para o aumento da produtividade e 

para a melhoria da qualidade de vida.  

 Na área da saúde, os indicadores que foram utilizados como critérios para 

caracterizar o desempenho dos municípios estudados estão apresentados no Quadro 

4.22. 
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Quadro 4.22: Desempenho na Área da Saúde 

Mato Leitão Lagoão Indicadores  - Relativos a 1998 (*) 

Casos Índice Casos Índice 

Mortalidade infantil - até 01 ano 01 2,7% 02 1,6% 

Mortalidade infantil - de 01 a 04 anos 0  0 - 

Nascidos vivos hospital 36 100% 115 95,0% 

Nascidos vivos domicílio 0 0 6 5,0% 

Bebês nascidos abaixo de 2,5 kg 1 2,8% 5 4,1% 

Consultas  pré-natal – nenhuma 1 2,8% 5 4,1% 

Consultas  pré-natal - de uma a seis 23 63,9% 68 64,2% 

Consultas  pré-natal - mais de seis 12 33,3% 33 31,%1 

Duração da gestação: até 27 semanas 0 0 1 0,8% 

Duração da gestação: de 28 a 36 semanas 2 5,5% 2 1,65% 

Cobertura vacinal – BCG - 137,5% - 100,81% 

Cobertura vacinal – Pólio - 137,5% - 83,06% 

Cobertura vacinal - Tríplice bacteriana (DPT) - 137,5% - 83,06% 

Cobertura vacinal – Sarampo - 115,0% - 81,45% 

(*) No caso da mortalidade infantil, é considerado o município de residência da 
criança e não o local do óbito. 

Fonte: Coordenadoria de Informações em Saúde – Secretaria Estadual da saúde e 
Meio Ambiente 

 

Praticamente todos os indicadores são favoráveis a Mato Leitão, com exceção da 

mortalidade infantil até 01 ano, onde os dois municípios apresentaram um caso no ano de 
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1998, mas como Mato Leitão tinha uma base de comparação menor, que é o número de 

nascidos vivos, o percentual foi superior ao de Lagoão. Fazendo-se uma verificação 

histórica, com os dados disponíveis, apresentados no Quadro 4.23,  é possível concluir que 

o caso ocorrido em Mato Leitão seja uma exceção à regra. 

Quadro 4.23: Mortalidade Infantil 

Indicador Mato Leitão Lagoão 

Óbitos – menores de 01 ano em 1995 0 4 

Óbitos – menores de 01 ano em 1996 0 2 

Óbitos – 1 a 4 anos de idade em 1996 0 2 

Fonte: dados de 1995, IBGE – Estatísticas do registro civil. Dados de 1996: 
Ministério da Saúde: DATASUS. 

 

Em relação ao percentual de nascimentos em hospital, observa-se a ocorrência de 

100% dos casos no município de Mato Leitão, enquanto em Lagoão o índice foi de 95%, o 

que significa um fator de risco maior para os 5% dos partos ocorridos em domicílio. O 

índice de bebês nascidos abaixo de 2,5 kg e de ausência de consulta pré-natal também foi 

menor em Mato Leitão. Quanto ao período de duração da gestação, os índices não 

apresentaram diferença significativa. 

Em relação ao índice de cobertura vacinal, verifica-se que o município de Mato 

Leitão apresenta melhor desempenho, tendo superado o percentual de 100% nas quatro 

vacinas consideradas como indicador. Índices superiores a 100% ocorrem em virtude de 

serem vacinadas crianças também de outros municípios, especialmente de localidades 

próximas das divisas. O município de Lagoão conseguiu atingir o percentual de 100% 

apenas na cobertura da vacina BCG, tendo obtido percentual ligeiramente superior a 80% 

em relação às outras três vacinas. 
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O desempenho na área da educação foi observado a partir dos indicadores 

apresentados no Quadro 4.24. 

Quadro 4.24: Desempenho na Área da Educação 

Indicadores 
Mato 
Leitão Lagoão Fonte 

Eleitores analfabetos (1998) 4,2% 18,1% TRE 

Matrículas na pré-escola (rede municipal e 
estadual - 1998) 

56 72 SMEC 

Matrículas na pré-escola/matrículas na 1ª série 
(rede municipal e estadual - 1998) 

0,96 0,40 SMEC 

Residentes com 04 ou mais anos sem instrução ou 
menos de 01 ano de estudo (1996) 

282 1.407 IBGE 

Residentes com 04 ou mais anos sem instrução ou 
menos de 01 ano de estudo/população (1996) 

9,4% 24,6% IBGE 

Evasão da rede municipal (1998) 3 47 SMEC 

Evasão da rede municipal/matrículas (1998) 1,8% 5,5% SMEC 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES    

1° Grau (não freqüentando outros cursos)  0 7,2% SMEC 

Magistério (não cursando nível superior) 14,3% 36,2% SMEC 

2° Grau (cursando Normal ou curso superior) 14,3% 24,6% SMEC 

Magistério (cursando nível superior) 42,9% 23,2% SMEC 

Curso Superior 28,6% 8,7% SMEC 

 

Os indicadores considerados nesse estudo revelam que o município de Mato Leitão 

apresenta melhor desempenho no campo da educação. Mato Leitão tem menor percentual 

de eleitores analfabetos e residentes com 04 anos ou mais sem instrução ou com menos de 
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01 ano de estudo. Em relação ao número de matrículas na pré-escola, observa-se que em 

Mato Leitão elas equivalem a 96% das matrículas na 1ª série do Ensino Fundamental, 

enquanto em Lagoão elas são apenas 40%, o que indica que um significativo número de 

crianças que poderiam freqüentar a pré-escola estão fora da escola neste município. 

A diferença dos índices de evasão escolar da rede municipal dos dois municípios 

também é significativa. Ressalte-se, nesse particular, que o município de Mato Leitão já 

instituiu Conselho Tutelar, que tem sido fundamental para evitar a evasão escolar, 

enquanto que Lagoão ainda não criou esse conselho, o que pode estar dificultando a 

diminuição desse índice. 

Em relação à formação dos professores da rede municipal, observa-se que o 

percentual de professores com até o 2° Grau de formação, que não estão cursando nível 

superior, é de 45% em Lagoão e de 14% em Mato Leitão. Inversamente, o percentual de 

professores com curso superior completo é de 29% em Mato Leitão e 9% em Lagoão. 

Outro indicador que revela que a formação dos professores é inferior no município de 

Lagoão é que 7% do magistério municipal tem apenas o 1° Grau e não está freqüentando 

nenhum curso de formação atualmente. 

Apesar dos números desfavoráveis do município de Lagoão, deve-se considerar que 

essa situação tem raízes históricas e é uma herança da época em que ainda era distrito. 

Deve ser reconhecido também o esforço que está sendo empreendido atualmente para a 

qualificação do quadro do magistério, graças principalmente aos recursos recebidos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF. Esse fundo foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de 

setembro de 1996, e regulamentado pela Lei Federal nº 9.424/96, prevendo novos critérios 

para a distribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. As receitas do Fundo 
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são constituídas por 15% do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação 

dos Municípios, do ICMS e do Imposto Sobre Produtos Industrializados, proporcional às 

exportações enquanto a distribuição dos recursos se dá de acordo com número de 

matrículas do Estado e municípios. Essa sistemática tem o efeito prático de beneficiar 

aqueles municípios de baixa receita, mas com grande número de matrículas, que é o caso 

de Lagoão. Esse município, em 1998, sofreu a retenção de R$ 270.680,00 para a formação 

do Fundo, mas recebeu R$ 454.096,00 para aplicação no Ensino Fundamental. São esses 

recursos que permitem que praticamente 50% dos professores de Lagoão recebam auxílio 

para complementação da formação. Esse percentual só não é maior porque parte dos 

professores não demonstram interesse na sua própria formação. 

O desempenho no campo político foi considerado a partir do grau de participação 

dos conselhos municipais da saúde e da educação na formulação de políticas e nas decisões 

dessas áreas. O desempenho político é importante na medida em que são considerados 

aspectos como a cidadania, a participação na gestão pública e o desenvolvimento de uma 

cultura de direitos (Souto, 1995; Siqueira, 1990; Bédard 1998). 

Uma síntese da atuação dos conselhos municipais de educação e de saúde é 

apresentada no Quadro 4.25. 

Quadro 4.25: Atuação dos Conselhos Municipais da Saúde e Educação 

 Mato Leitão Lagoão 

Conselho Municipal da 
Educação 

- atuante 

- reativo 

- não atuante 

- reativo 

Conselho Municipal da 
Saúde 

- muito atuante 

- pró-ativo 

- atuante (burocrático) 

- reativo 

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 
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O que pôde ser percebido, em relação ao Conselho Municipal de Educação de Mato 

Leitão, é que ele tem participado das decisões mais importantes, como, por exemplo, a 

desativação de duas escolas municipais unidocentes e a municipalização de uma escola 

estadual. Cons tatou-se, no entanto, uma postura reativa do Conselho, que não tem tomado 

a iniciativa de propor políticas ou diretrizes para a educação municipal. Essas iniciativas 

têm partido da SMEC. A autonomia do Conselho é, em parte, condicionada pelo fato de ser 

presidido por um assessor do Prefeito Municipal, o que acaba propiciando um certo 

direcionamento nas decisões tomadas. A Secretária da Educação demonstrou esperar uma 

atuação mais efetiva e com maior grau de participação popular, do que se infere que se o 

Conselho não tem a atuação esperada não é por obstáculo da SMEC.  

No município de Lagoão, o Conselho Municipal de Educação existe, mas 

praticamente não atua. Reúne-se somente quando convocado pela SMEC, tendo uma 

postura reativa. A Secretária da Educação deseja ver o Conselho ativo e participante, mas 

reconhece que o poder público municipal não o tem valorizado, desde a sua criação em 

1991. 

O Conselho Municipal de Saúde de Mato Leitão tem atuação efetiva, toma decisões 

relativas às diretrizes da saúde municipal e é respeitado pela administração municipal. 

Percebe-se que exerce autonomia em suas atividades e não está atrelado à Secretaria da 

Saúde, embora o presidente seja um servidor público municipal, da área da saúde. A 

atuação do Conselho parece ser estimulada pelos dirigentes municipais.  

No município de Lagoão, o Conselho Municipal de Saúde se reúne com freqüência 

e pode ser dito atuante. No entanto, sua ação tem sido relegada ao referendo de decisões da 

Secretaria da Saúde, tais como a aprovação de programas estaduais ou federais para serem 

implantados no município.  
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Como o estudo envolve o desempenho das prefeituras municipais e não 

propriamente dos conselhos, a observação foi direcionada para verificar se as 

administrações municipais criam cond ições favoráveis ou desfavoráveis à atuação dos 

conselhos. No Quadro 4.26 apresenta-se uma síntese da situação observada. 

Quadro 4.26: Condições para a atuação dos conselhos 

 Educação Saúde 

Mato Leitão 

- a SMEC tenta abrir espaços para a 
atuação do Conselho e espera mais 

participação popular 

- o fato de o presidente ser assessor 
do Prefeito pode condicionar a 

autonomia do Conselho 

- a administração municipal e a 
Secretaria da Saúde consultam o 

Conselho e respeitam suas decisões 

Lagoão 

- a SMEC tenta estimular a atuação 
e a autonomia do Conselho 

- a alta administração municipal não 
tem valorizado e não estimula as 

atividades do Conselho 

- o Conselho está relegado à função 
de aprovação das decisões da 

administração municipal 

- o poder público não tem 
estimulado a autonomia do 

Conselho  

Fonte: entrevistas e observações sistemáticas realizadas pelo pesquisador. 

 

Em síntese, observa-se que o município de Mato Leitão tem criado condições mais 

favoráveis à atuação e à autonomia dos conselhos, em especial o da saúde. Registre-se, 

também, que a administração de Mato Leitão tem dado maior espaço à participação tanto 

da comunidade, como dos servidores. Em relação a esses últimos, era realizada uma 

reunião semanal com os funcionários do Centro Administrativo. Essa prática, contudo, 

deixou de ter essa freqüência e, à época da coleta de dados, ocorria mais esporadicamente.  

De uma forma geral, nas três dimensões estudadas, o desempenho de Mato Leitão 

foi superior ao outro município analisado. Pode-se dizer que nessa localidade busca-se o 

desenvolvimento integrado, envolvendo não apenas a prosperidade econômica, mas 
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também a ampliação das escolhas e das capacidades das pessoas, o que parece estar bem 

próximo do conceito de desenvolvimento humano defendido por Sen (1993). 

 

4.6. Relação Entre Estrutura e Desempenho 

 

A seção 4.1 abordou as características gerais dos órgãos estudados, enquanto que as 

seções 4.2, 4.3 e 4.4 trataram da caracterização da estrutura, dos objetivos organizacionais 

e da qualificação da linha intermediária. Nesta seção e na próxima, procura-se relacionar 

essas categorias analíticas com os dados relativos ao desempenho dessas organizações, que 

foi estudado na seção 4.5.  

Os resultados da pesquisa de campo foram coerentes com a afirmação de Hall 

(1984) de que as dimensões estruturais – formalização, complexidade e centralização – têm 

efeitos, em maior ou menor grau sobre o desempenho organizacional, dependendo, no 

entanto, também de outras variáveis organizacionais. A seguir é apresentada uma análise 

de cada uma das dimensões do arcabouço estrutural, relacionando-a com o desempenho 

observado, sendo que no Quadro 4.27 é apresentada uma síntese dessa relação. 

Quadro 4.27: Relação entre a Estrutura e o Desempenho Organizacional 

Variável Campo do desempenho em que 
houve efeito 

Relação Grau de 
correlação (*) 

Formalização Social (saúde) e político Positiva Médio 

Complexidade Social (educação) Negativa Baixo 

Econômico-financeiro e social Negativa Médio 
Centralização 

Político Negativa Alto 

(*) O grau de correlação entre as variáveis foi atribuído pelo pesquisador, de acordo 
com sua percepção. 
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• Formalização 

As evidências apresentadas pelo estudo sugerem que o grau de formalização é 

semelhante nos dois municípios, em vista do arcabouço legal que regulamenta as 

atividades dos agentes públicos e dos órgãos municipais. Assim, a formalização não teria 

muita capacidade de explicar a diferença de desempenhos entre as organizações estudadas.  

Observou-se, no entanto, um diferencial significativo, que é a formalização dos 

critérios para a concessão de auxílios na área da saúde, no município de Mato Leitão. 

Neste caso, a formalização é utilizada como uma forma de atribuir um caráter técnico e 

impessoal às decisões relativas à concessão de benefícios.  

Acredita-se que essa regulamentação favorece o desempenho da área da saúde, em 

vista de os técnicos demonstrarem satisfação pelo fato de não haver interferência política 

nessas decisões e até um certo orgulho pelo respeito com que são tratados como 

profissionais. Esse grau de satisfação com as condições oferecidas para o trabalho tende a 

repercutir positivamente sobre o desempenho.  

Esse aspecto da formalização parece ter relação também com o desempenho 

político, uma vez que o Conselho Municipal de Saúde participou das decisões relativas à 

definição dos critérios. Assim, o processo é democrático na formulação das regras e 

impessoal na sua aplicação. Essa constatação parece estar de acordo com a proposição de 

Keinert (1994) no sentido de que o poder público seja, ao mesmo tempo, democrático e 

eficiente. 

No outro caso estudado, não há o mesmo grau de regulamentação na área da saúde, 

ficando a autoridade com certa discricionaridade para conceder ou não o benefício. O 

efeito dessa situação é que o objeto da concessão ganha caráter de favor pessoal e não de 

direito do cidadão. Essa prática paternalista não constrói cidadania, mas realça os vínculos 
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de dependência para com o poder público. Na área da saúde, o município de Lagoão 

apresenta alguns traços do fenômeno coronelismo, que encontra condições favoráveis para 

sua manutenção em municípios do interior onde há predominância da atividade rural, 

concentração da propriedade fundiária e baixo índice de instrução da população (Leal, 

1976), características essas encontradas em Lagoão. 

O paternalismo parece não ser uma situação que incomode a autoridade política, 

porque é estabelecida uma relação de dependência do eleitor para com o político, com 

vínculo pessoal, que Schwartzman (1988) identifica como uma das características do 

neopatrimonialismo. Uma entrevista realizada no grupo operacional, na área da saúde, 

relata bem esse aspecto:  

- “Eu, por exemplo, como funcionária, eu estou aqui para atender eles (a 

população). O  pessoal chega aqui, eu tenho que atender. Só que ao invés de eles 

perceberem que eu estou fazendo o meu trabalho, eles ficam agradecidos. Ficam achando 

que estão devendo favor à minha pessoa. E na verdade não é isso. Estou fazendo um 

trabalho, um trabalho que a gente gosta, ganhando para isso, não é um favor que eu estou 

fazendo. Mas a maioria das pessoas interpreta assim. Então eles ficam gratos pela 

pessoa”(entrevista nº 10).  

Assim, pode-se concluir que a formalização de critérios para a concessão de 

serviços à população, se realizada com a participação de representantes da comunidade, 

pode favorecer à cidadania, por restringir o paternalismo, a pessoalidade e o 

patrimonialismo. 

Ainda com relação à formalização, observou-se que em ambas as organizações 

ocorreu o formalismo, fenômeno conceituado por Ramos (1983) como sendo a diferença 

entre a conduta concreta e a norma formal que deveria regulá- la. Constatou-se, no entanto, 
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que o formalismo pode ocorrer em contextos bem diferentes, gerando resultados distintos. 

No município de Lagoão observou-se, por exemplo, a nomeação de um servidor para um 

cargo em comissão de assessor. O servidor, contudo, realizava atividades administrativas, e 

não de assessoria, em um setor em que, segundo os próprios servidores, já havia excesso de 

funcionários. Essa situação envolve um caso de formalismo associado a práticas 

clientelistas e patrimonialistas , cujo objetivo presumível foi o de favorecer, através da 

concessão de emprego, algum aliado político. Uma outra situação, ocorrida no município 

de Mato Leitão, exemplifica um contexto diferente em que ocorre o formalismo. A 

Secretária de Educação, preocupada em qualificar e aperfeiçoar os professores municipais 

e envolvê- los nas discussões pedagógicas, vinha fazendo reuniões periódicas com os 

profissionais do magistério. Os dias em que ocorriam os encontros eram considerados dias 

letivos, como se efetivamente houvessem sido ministradas aulas. Apesar de nem todos os 

professores concordarem que esse fosse o procedimento correto, pode-se dizer que a 

discrepância entre o formalizado e o realizado teve o objetivo de melhorar a qualidade do 

ensino.  

Essa constatação parece revelar que o formalismo não é um fenômeno 

intrinsecamente negativo ou positivo para o desempenho das organizações públicas, mas 

depende do contexto em que ele ocorrer. Se o formalismo estiver associado a práticas 

patrimonialistas, clientelistas ou personalistas, acentuadas pelo despotismo burocrático, 

caracterizado pela crença dos governantes de tudo poderem, sem precisarem atribuir muita 

importância à observância das formalidades legais (Schwartzman, 1988), o resultado 

provável é o desvio da finalidade pública da ação organizacional. Se, no entanto, o 

formalismo ocorrer como um recurso para superar entraves formais para a obtenção de 
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determinado resultado da gestão, seu efeito pode ser positivo para o desempenho 

organizacional. 

• Complexidade  

Foram observadas diferenças no grau de complexidade entre as áreas da saúde e da 

educação nos municípios estudados. Na área da saúde, Lagoão conta com uma unidade a 

mais para gerenciar, que é o hospital. Esse aspecto provavelmente não afeta o desempenho 

da área, porque ao mesmo tempo em que o gerenciamento torna-se mais complexo, 

também há mais recursos disponíveis para serem utilizados no alcance dos objetivos 

organizacionais.  

No campo da educação, em relação ao outro município, Lagoão tem maior número 

de escolas, com maior dispersão geográfica, apresentando mais dificuldades de 

comunicação, o que pode prejudicar o desempenho nessa área. É importante registrar, 

contudo, que a administração municipal optou pela manutenção das escolas que existem 

atualmente, mesmo as que contam com um único professor para as 04 séries iniciais. As 

escolas unidocentes, de acordo com a Secretária da Educação, são as que contam com os 

professores menos qualificados e utilizam os recursos pedagógicos mais elementares. A 

outra opção seria a desativação das escolas menos estruturadas, encaminhando os alunos 

para uma ou mais escolas-núcleo, que poderiam concentrar os investimentos físicos e 

pedagógicos e oferecer educação com maior qualidade. 

A manutenção do atual sistema é defendido pelo fato de as escolas serem a 

identidade das comunidades do interior. Todas as atividades comunitárias gravitam em 

torno da escola: o professor dá aula de catequese, prepara a liturgia da missa, organiza os 

batizados, repassa informações de interesse da comunidade. O que se constata é que essas 

atividades desenvolvidas em torno da escola tendem a manter a relação de paternalismo, 
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favorecendo à manutenção do patrimonialismo, em torno de um modelo de dependência do 

poder público e de orientação para a obtenção de seus favores (Schwartzman, 1988). A 

comunidade tem um papel passivo e, em vez de buscar sua própria organização, repassa 

algumas tarefas sociais para a escola. Nessa perspectiva, a manutenção das escolas talvez 

não contribua para o fortalecimento dos vínculos comunitários. Possivelmente melhores 

resultados seriam obtidos com o incentivo à criação de organizações comunitárias locais 

que pudessem desenvolver, com autonomia, suas atividades e propiciassem a interação 

governo-cidadão, permitindo a participação dessas comunidades na gestão pública 

(Gonzaga e Rangel, 1996). 

• Centralização 

Das três categorias analíticas do arcabouço estrutural, a centralização parece ser a 

que afeta mais diretamente o desempenho organizacional.  

O alto grau de centralização do município de Lagoão influencia o trabalho dos 

grupos tático e operacional. No nível tático, 2 dos 3 Secretários entrevistados se mostraram 

insatisfeitos com o cerceamento da autonomia para tomar decisões relativas a suas áreas de 

atuação. Além de provocar um sentimento de frustração, que tende a diminuir a motivação, 

a centralização pode levar a decisões equivocadas, porque quanto mais distante da situação 

estiver o decisor, provavelmente menos informação disporá para embasar a decisão.  

No nível operacional, a centralização parece engendrar sentimento de impotência e 

apatia, diminuindo o envolvimento do ator organizacional com a tarefa, porque este se 

sente alijado do processo de decisão. É esperado que essa situação afete negativamente o 

desempenho. Uma enfermeira, contratada havia uma semana pelo município de Lagoão 

para coordenar o PACS, comentou na entrevista sua preocupação com a possibilidade de 

não obter as condições necessárias para desenvolver seu trabalho ou de haver ingerência 
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política em suas atividades, demonstrando disposição, nessa hipótese, de deixar o emprego. 

É interessante observar que o cargo de enfermeira tem apresentado grande rotatividade, o 

que tem prejudicado os resultados do Programa.  

No município de Mato Leitão, o grau de centralização é bem menor, o que parece 

refletir-se no ambiente de trabalho, na motivação para o trabalho, no compromisso de 

buscar os objetivos organizacionais e na elevação da auto-estima, como resultado do 

respeito da administração municipal para com o corpo técnico. Essas características 

tendem a favorecer a produtividade e, por conseguinte, o desempenho organizacional. 

De uma forma geral, os resultados da pesquisa parecem confirmar a afirmação de 

Likert (1975) de que os sistemas mais democráticos são mais favoráveis à eficiência  

organizacional. É reafirmada também a possibilidade de conceber uma teoria de governo 

que alie a política à administração, conciliando democracia e eficiência, conforme propõe 

Keinert (1994). A descentralização do poder e a efetiva participação de segmentos da 

comunidade nas decisões públicas, através dos conselhos municipais, verificadas em um 

dos casos estudados, permite concluir que está ocorrendo uma maior interação poder 

público-cidadão, em um processo de aproximação entre os interesse do governo e os da 

comunidade, conforme previram Gonzaga e Rangel (1996). Esse processo, iniciado com a 

emergência de novos atores sociais, comprometidos com a democracia e o resgate da 

cidadania, fazem brotar um novo modelo de gestão pública, onde são contemplados 

aspectos como a descentralização do poder e a democratização, segundo Pinho, Santana e 

Cerqueira (1997). Por outro lado, os resultados da pesquisa também parecem evidenciar 

que a participação comunitária e a interação governo-cidadão dependem da instrução da 

população e da consciência de cidadania. Para isso, no entanto, deve concorrer 

decisivamente a vontade da administração pública em substituir as ações paternalistas por 
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uma cultura de direitos, superar o modelo patrimonialista e abandonar as práticas do 

coronelismo ( Schwartzman, 1988; Leal, 1976). 

A participação e o engajamento dos funcionários, observada em um dos 

municípios, dão suporte à afirmação de Schwartzman (1988) de que as instituições que 

formam a base de um sistema político legítimo não devem se restringir à sociedade civil, 

mas devem incluir também o Estado, através da formação de um funcionalismo público 

capacitado, motivado e consciente de suas responsabilidades. 

Uma menção importante a ser feita em relação à estrutura organizacional é resgatar 

o conceito de Ranson, Hinings e Greenwood (1980) de que ela é resultado da interação 

dinâmica entre as relações do arcabouço estrutural e os padrões de interação. Conforme 

exposto na seção 2.4, o presente estudo não contemplou os padrões de int eração, que são 

constituídos pelas relações sociais formais e informais, em razão da complexidade de 

operacionalização. No entanto, a partir das evidências constatadas, pode-se dizer que os 

padrões de interação no município de Mato Leitão parecem ser caracterizados pela 

confiança e abertura de comunicação, enquanto que em Lagoão a interação tende a se 

caracterizar pelo caráter autoritário e de subordinação. Esses aspectos podem explicar, em 

parte, o melhor desempenho do município de Mato Leitão nas três dimensões estudadas. 

 

4.7. Influência dos Objetivos e Qualificação no Desempenho 

 

Conforme comentado na seção 3.1, as diferenças entre os arcabouços estruturais 

poderiam não ser suficientes para explicar desempenhos diferenciados entre os dois casos 

estudados. Nesse sentido, foram incluídos, como categorias analíticas intervenientes, os 
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objetivos dos grupos organizacionais e a qualificação da linha intermediária como fatores 

passíveis de interferir no desempenho organizacional. É interessante observar que essas 

duas variáveis não deixam de ser elementos da estrutura da organização. A qualificação da 

linha intermediária relaciona-se com a coordenação e comunicação e os objetivos dos 

grupos tem vínculo com a centralização e com os padrões de interação.  

No Quadro 4.28 apresenta-se uma síntese da relação entre o desempenho e as 

variáveis objetivos dos grupos organizacionais e qualificação da linha intermediária.  

Quadro 4.28: Relação entre Objetivos e Qualificação e o Desempenho  

Variável Fator Campo do desempenho em 
que houve efeito Relação Grau de 

correlação (*) 

Político-partidário Econômico-financeiro, social e 
político Negativa Médio 

Eficiência 
administrativa 

Econômico-financeiro, social e 
político 

Positiva Médio 

Realização 
pessoal pela tarefa 

Econômico-financeiro, social e 
político 

Positiva Médio 

Ausência de 
objetivos 

organizacionais 
Social (Saúde) Negativa Alto 

Objetivos 

Emprego e 
remuneração  

Econômico e social Negativa Alto 

Qualifi-
cação 

Experiência na 
área Social (saúde) Positiva Médio 

(*) O grau de correlação entre as variáveis foi atribuído pelo pesquisador, de acordo 
com sua percepção. 

 

•  Objetivos  

No município de Mato Leitão, o nível estratégico parece priorizar a administração 

eficiente e impessoal (técnica), o que atenderia aos principais objetivos dos grupos: 

reconhecimento político (nível estratégico e parte do tático) e realização pessoal através do 
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exercício das atividades profissionais(nível tático e operacional), objetivo este que parece 

ser reforçado quando não há interferência de ordem político-partidária. Forma-se, assim, 

uma espécie de grande coalizão, que concentra esforços em torno do desempenho 

organizacional e que consegue atender, ao menos parcialmente, os objetivos de todos os 

grupos organizacionais. Isso não significa que o conflito é eliminado, visto que ele 

permanece em questões como o método de trabalho (estratégico x tático-educação), 

remuneração (estratégico x operacional- fazenda), recursos alocados para a área (estratégico 

x tático-educação e tático-saúde), o que está de acordo com o exposto por Scott (1992) a 

respeito da coalizão em torno de objetivos e da presença de conflito entre os interesses. 

Assim, pode-se dizer que a simples presença de conflito entre grupos ou atores 

organizacionais não significa prejuízo ao desempenho da organização, visto que Mato 

Leitão apresentou melhor desempenho, mesmo havendo conflitos.  

No município de Lagoão, a coalizão é menos abrangente e o consenso é mais 

limitado. O grupo que detém o poder prioriza objetivos político-partidários que podem se 

chocar com o desempenho organizacional, considerado nos campos econômico-financeiro, 

social e político (cidadania). Esse fato ocorre porque os objetivos políticos muitas vezes 

são buscados através da estrutura burocrática, conforme observa Clegg (1990). As 

evidências observadas no estudo parecem demonstrar que esses objetivos, presentes de 

forma mais acentuada no nível estratégico e no nível tático na área da saúde, nesse 

município, interferem no trabalho dos técnicos, acentuam os conflitos e dispersam os 

esforços organizacionais e, em virtude disso, influenciam no desempenho. Um aspecto que 

acentua a interferência dos objetivos político-partidários em Lagoão é o acirramento 

político que caracteriza o município.  
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No nível operacional do município de Lagoão, foram identificados dois objetivos 

diferenciados. Um grupo busca a realização pessoal, através do exercício das atribuições 

profissionais, em virtude da identificação com a atividade profissional realizada, objetivo 

que tende a favorecer o desempenho organizacional. Outro grupo prioriza a manutenção do 

próprio emprego e da remuneração, assumindo uma posição de indiferença em relação ao 

desempenho, na medida em que isso não chega a interferir na relação de emprego. Esse 

grupo demonstra acomodação e resistência em aproveitar oportunidades de 

aperfeiçoamento. Essa ausência de envolvimento pode resultar em prejuízo ao desempenho 

da organização. A relação entre esses dois grupos também revela conflitos. O grupo que 

almeja a realização pessoal conflita com os interesses do grupo que busca a manutenção do 

emprego e com o grupo que tem objetivos político-partidários, o que assinala a 

contraposição do poder político ao conhecimento técnico (Weber, 1982; Clegg, 1990 e 

Machado-da-Silva, 1991). 

Ainda em relação ao município de Lagoão, observou-se que o Secretário da Saúde 

não estabeleceu prioridades para a área, que orientassem a ação organizacional. Esse fato 

parece demonstrar descaso ao uso do planejamento como uma ferramenta para obter um 

desempenho positivo. 

•  Qualificação da Linha Intermediária 

A qualificação da linha intermediária nas áreas da fazenda e da educação não 

evidenciou diferenças significativas entre os dois municípios, não permitindo estabelecer 

conclusões sobre o efeito dessa variável no desempenho dessas áreas. Na área da saúde, 

observou-se que o município de Lagoão apresenta qualificação gerencial inferior ao outro 

município estudado, principalmente no tocante a experiência anterior na área. Tanto o 

Secretário Municipal como a Enfermeira Coordenadora do PACS não tinham experiência 
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anterior com atividades profissionais na área da saúde. O Secretário também não tinha 

formação nessa área. Este parece ser um fator que influencia o desempenho, haja vista que, 

independente da capacidade individual, a falta de conhecimento técnico relativo à área de 

trabalho dificulta a ação do dirigente e exige um tempo maior de adaptação do profissional 

às suas novas funções.  

É importante lembrar que o critério político foi preponderante na indicação do 

Secretário da Saúde, o que parece confirmar a observação de Ribeiro e Camargo (1994) de 

que os critérios para provimento das funções de confiança podem causar a descontinuidade 

administrativa, afetando o desempenho.  

Embora o estudo tenha considerado como categoria analítica apenas a qualificação 

da linha intermediária, os resultados evidenciaram diferenças de qualificação também no 

nível operacional, principalmente na área da educação e da saúde, o que parece exercer 

influência sobre o desempenho da organização. 

Cabe referir que essa correlação entre profissionalização, entendida como 

experiência profissional e formação escolar, e desempenho também foi constatada por 

Lucena (1997), em estudo relativo a malharias em Pernambuco, apesar de esse estudo ter 

sido feito em organizações de natureza bastante distinta das desta pesquisa. 

A constatação de que, em um dos casos estudados, são encontrados funcionários 

profissionalizados e, ao mesmo tempo, práticas clientelistas remete à observação de Tojal e 

Carvalho (1997), relativa ao governo de Getúlio Vargas, de que formava-se uma 

burocracia profissionalizada, mas a velha oligarquia agrária ainda se mostrava presente 

como importante ator político, fazendo com que persistissem as relações clientelistas. 



5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A pesquisa realizada teve o objetivo de estudar a relação existente entre a estrutura 

e o desempenho organizacional, considerando o efeito das variáveis objetivos dos grupos 

organizacionais e qualificação da linha intermediária.  

O estudo foi direcionado pela pergunta de pesquisa e pelos objetivos específicos, 

estabelecidos no Capítulo 1, aos quais buscou-se explicar, com base no referencial teórico 

adotado.  

As conclusões deste trabalho reportam-se a cada um dos objetivos específicos, 

quais sejam: a) caracterização das Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato 

Leitão do ponto de vista estrutural; b) identificação e análise dos objetivos dos grupos 

organizacionais das Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão; c) 

identificação e análise da qualificação da linha intermediária das Administrações Públicas 

Municipais de Lagoão e Mato Leitão; d) caracterização do desempenho social, econômico-

financeiro e político das Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão; e 

e) identificação das características das organizações estudadas que afetam o seu 

desempenho. 

a) caracterização das Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão 

do ponto de vista estrutural: foram apresentadas as características do arcabouço estrutural 

dos municípios estudados, a partir da concepção de Hall (1984), observando-se diferenças 

acentuadas no grau de centralização, o que indica que uma administração municipal 

apresenta maior concentração de poder que a outra (Mintzberg, 1995; Likert, 1975), 

evidenciando-se alguns traços do coronelismo (Leal, 1976). No tocante ao grau de 
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formalização, a variação entre as duas organizações foi menor, mas mereceu destaque o 

fato de uma delas apresentar procedimentos bem mais formalizados para a prestação de 

serviços na área da saúde. Quanto à complexidade, foi constatado que a diferenciação 

horizontal não é igual nos dois órgãos estudados. 

b) identificação e análise dos objetivos dos grupos organizacionais das 

Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão: em relação aos objetivos 

dos grupos organizacionais, considerou-se o pressuposto de que as organizações e os 

próprios grupos envolvem uma multiplicidade de objetivos (Scott, 1992; Morgan, 1996; 

Marinho, 1990). A pesquisa mostrou uma distinção acentuada entre as duas administrações 

municipais nos objetivos do nível estratégico. Em uma delas, estão bem evidentes os 

objetivos político-partidários, de cunho patrimonialista, enquanto na outra os objetivos do 

grupo estratégico estão mais relacionados com a própria eficiência administrativa. Em 

relação aos níveis tático e operacional, em ambos os municípios há um grupo com o 

objetivo de alcançar a realização pessoal pelo exercício de suas atividades profissionais. 

Também foi observada a existência de outro grupo, mais saliente em um dos municípios, 

que tem como objetivo principal a simples manutenção do emprego. A contraposição de 

objetivos político-patrimonialistas aos objetivos dos técnicos parece confirmar as 

observações de Weber (1982), Clegg (1990) e Machado-da-Silva (1991). 

c) identificação e análise da qualificação da linha intermediária das Administrações 

Públicas Municipais de Lagoão e Mato Le itão: a qualificação da linha intermediária, 

considerada a partir do modelo de Mintzberg (1995), apresentou uma diferença mais 

substancial, entre os dois casos estudados, na formação e experiência profissional de parte 

dos dirigentes da área da saúde. 
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d) caracterização do desempenho social, econômico-financeiro e político das 

Administrações Públicas Municipais de Lagoão e Mato Leitão: o desempenho 

organizacional foi caracterizado através de indicadores nos campos econômico-financeiro, 

político e social, buscando-se em vários autores a referência teórica para a escolha desses 

indicadores (Souto, 1995; Sen, 1993; Siqueira, 1990; Klering, 1998; Bédard, 1998; Rue e 

Ibrahim, 1998). A pesquisa evidenciou que um dos municípios apresenta desempenho 

superior ao outro em todos os campos estudados, o que, de certa forma, veio a facilitar a 

identificação do grau de relação entre as categorias analíticas e o desempenho 

organizacional.  

e) identificação das características das organizações estudadas que afetam o seu 

desempenho: foi abordada a relação entre elementos da estrutura organizacional e o 

desempenho, evidenciando-se que a centralização influencia o desempenho, o que 

confirma as conclusões de Likert (1975). Em um dos casos estudados, observou-se que 

ocorre a interação poder público-cidadão, em um processo de aproximação entre os 

interesse do governo e os da comunidade, construído a partir da descentralização do poder 

e da democratização, confirmando as observações de Gonzaga e Rangel (1996) e Pinho, 

Santana e Cerqueira (1997) a respeito desse novo contexto de cidadania e participação que 

ocorre nos municípios brasileiros, especialmente após a Constituição Federal de 1998. Esse 

processo, para ser efetivado, necessita, no entanto, da vontade política dos gestores 

municipais para abandonar as ações paternalistas, patrimonialistas e clientelistas em favor 

de práticas que construam a cidadania ( Schwartzman, 1988; Leal, 1976). 

O comprometimento dos funcionários com os serviços prestados e a disposição em 

participar das decisões, observados em um dos municípios, parecem confirmar a 

constatação de Schwartzman (1988) de que as instituições que formam a base de um 
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sistema político legítimo não devem se restringir à sociedade civil, mas devem incluir 

também o Estado, através da formação de um funcionalismo público capacitado, motivado 

e consciente de suas responsabilidades. 

Observou-se também a possibilidade de haver relação entre a formalização e 

desempenho organizacional, constatando-se que, no município em que os procedimentos 

estão menos formalizados, parecem existir características atribuídas ao neopatrimonialismo 

(Schwartzman, 1988) que prejudicam o desempenho político, considerado em seus 

aspectos de participação e cidadania.  

Em ambas as organizações ocorreu o formalismo, fenômeno conceituado como 

sendo a diferença entre a conduta concreta e a norma formal que deveria regulá- la (Ramos, 

1983). Constatou-se, no entanto, que o formalismo ocorreu em contextos diferentes e com 

objetivos também diferentes, o que parece demonstrar que ele não tem um valor intrínseco, 

de ser bom ou ruim para o desempenho das organizações públicas, mas depende do 

contexto em que ele ocorrer. Se o formalismo estiver associado a práticas patrimonialistas, 

clientelistas ou personalistas, o resultado esperado é o desvio da finalidade pública. Se, em 

outra situação, o formalismo ocorrer como uma possibilidade de superar eventuais 

barreiras formais para alcançar determinado resultado da gestão, seu efeito pode ser 

positivo para o desempenho organizacional. 

Também foram constatadas evidências de que os objetivos dos grupos 

organizacionais e a qualificação da linha intermediária têm efeito sobre o desempenho 

organizacional. Vários autores fazem referência à tensão entre os interesses dos dirigentes 

políticos e os objetivos dos técnicos (Weber, 1982; Clegg, 1990; Machado-da-Silva, 1991), 

o que parece influenciar o desempenho. A qualificação da linha intermediária também 

evidenciou estar relacionada ao desempenho, especialmente no aspecto da formação e 
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experiência profissional, o que confirma as conclusões de Lucena (1997), embora esse 

estudo ter envolvido organizações privadas. . 

No Quadro 5.1 é apresentada uma síntese das conclusões relativas à relação entre as 

categorias analíticas estudadas, com fundamento nos resultados da pesquisa e na base 

teórico-empírica.  

Quadro 5.1: Relação entre as Categorias Analíticas e o Desempenho Organizacional 

Variável Fator Campo do desempenho em 
que houve efeito 

Relação Grau de 
correlação (*) 

Formalização Social (saúde) e político Positiva Médio 

Complexidade Social (educação) Negativa Baixo 

Econômico-financeiro e social Negativa Médio 
Estrutura 

Centralização 
Político Negativa Alto 

Político-partidário Econômico-financeiro, social e 
político Negativa Médio 

Eficiência 
administrativa 

Econômico-financeiro, social e 
político Positiva Médio 

Realização 
pessoal pela tarefa 

Econômico-financeiro, social e 
político 

Positiva Médio 

Ausência de 
objetivos 

organizacionais 
Social (Saúde) Negativa Alto 

Objetivos 

Emprego e 
remuneração  

Econômico e social Negativa Alto 

Qualifi-
cação 

Experiência na 
área Social (saúde) Positiva Médio 

(*) O grau de correlação entre as variáveis foi atribuído pelo pesquisador, de acordo 
com sua percepção. 

 

Pode-se afirmar que as categorias analíticas estudadas relacionam-se em dois 

aspectos: na formação dos objetivos organizacionais e nas atividades operacionais. Em 

relação ao primeiro aspecto, é possível afirmar que quanto mais os objetivos das 
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administrações municipais estiverem voltados ao desenvolvimento econômico, social e 

político da comunidade, maior a probabilidade de atingir desempenho positivo, segundo os 

critérios adotados nesta pesquisa. Por objetivos da organização, nesse caso, entendem-se os 

objetivos operativos, que são os que informam o que a organização está efetivamente 

tentando fazer, independente do que é oficialmente declarado como sendo os seus fins, 

conforme conceito proposto por Perrow (apud Marinho, 1990).  

Nesse contexto, vale lembrar que, de acordo com Etzioni (1976), os objetivos das 

organizações normalmente são estabelecidos através de um complicado jogo de poder, que 

inclui vários atores e grupos, dentro e fora da organização. Pode-se dizer então que os 

objetivos organizacionais originam-se dos objetivos dos grupos, num jogo em que o poder 

é determinante. A partir dessas afirmações e considerando os resultados da pesquisa, pode-

se dizer que quanto menor a centralização organizacional, maior a probabilidade de os 

objetivos da organização corresponderem aos interesses da comunidade. A relação que 

pode ser feita é a seguinte: numa estrutura extremamente centralizada, o grupo estratégico 

detém a maior parcela de poder, conseguindo impor os seus objetivos de grupo à 

organização. Como o nível estratégico tem composição eminentemente política, é provável 

que busque prioritariamente os objetivos que atendam a interesses patrimonialistas 

político-partidários,  deixando em segundo plano os interesses da comunidade. A situação 

oposta é a de uma administração municipal descentralizada, em que os objetivos 

organizacionais são estabelecidos numa grande coalizão, em que tanto os grupos internos 

como grupos de representantes da comunidade (conselhos) participam das decisões. Os 

objetivos organizacionais decorrentes dessa ampla coalizão tendem a estar mais próximos 

dos interesses da comunidade. 
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Esse seria o primeiro aspecto, envolvendo principalmente a dimensão política da 

organização, em que os objetivos dos grupos organizacionais, sob determinada distribuição 

de poder, dão origem aos objetivos operativos, com base nos quais as atividades da 

organização são executadas.  

Formulados os objetivos organizacionais, o segundo aspecto associado é justamente 

o da execução das atividades operacionais que visam a atingi- los. Nessa dimensão são 

relevantes a linha intermediária (Morgan et al., 1996) e o nível operacional. Quanto mais 

os objetivos da organização forem congruentes com os objetivos dos grupos tático e 

operacional, possivelmente maior será o estímulo e a disposição destes em alcançar os 

objetivos organizacionais. Assim, se o processo de formulação desses objetivos for 

descentralizado e participativo, a tendência é que os vários grupos sintam-se 

comprometidos com o sucesso organizacional. O desempenho também parece ser 

influenciado pela qualificação dos técnicos e pela confiança e autonomia que lhes são 

concedidos. 

Com fundamento nessas conclusões nas reflexões do autor e na base teórico-

empírica que orientou essa pesquisa, buscou-se fazer uma síntese através da proposição de 

um esboço de modelo que pudesse ajudar a explicar o desempenho das administrações 

públicas municipais. O modelo propõe que o desempenho resulte da interação das 

seguintes categorias analíticas: a  centralização de poder e os objetivos no nível estratégico 

e a qualificação e o grau de identificação com a atividade dos grupos tático e operacional, 

que foram definidas da seguinte forma: 

• Centralização/descentralização do poder: grau em que o poder para a tomada 

de decisões se concentra no nível estratégico da organização, ou fica disperso entre 

todos os níveis, entre muitas pessoas (Mintzberg, 1995); 
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• Objetivos de eficiência político-administrativa: essa categoria é caracterizada 

pelo predomínio, no nível estratégico, de objetivos voltados, efetivamente, para o 

desenvolvimento econômico e social da comunidade, num contexto de valorização 

da democracia e da cidadania. Essa é uma situação congruente com a expectativa 

expressada por Keinert (1994) de ter-se um teoria de governo que consiga aliar 

administração e política. Misoczky, Vieira e Leão (1999) contribuem de forma 

significativa para a elaboração desse conceito ao identificarem que, nas 

organizações públicas, não existe apenas uma dimensão técnica, mas também uma 

dimensão política. Observam, porém, que nem sempre é reconhecida a coexistência 

dessas duas dimensões ou, quando ocorre, é tratada como uma disfunção 

organizacional, em que a dimensão política compromete a potencial eficácia da 

dimensão técnica. Matus (1996) é um dos autores que reconhecem a existência 

dessas duas dimensões, nega a separação entre elas e defende que a arte e a técnica 

de governar consiste em produzir um balanço global positivo entre a eficácia 

técnica e a política;  

• Objetivos político-patrimonialistas: caracterizada pela constatação, no nível 

estratégico, de objetivos voltados para o proveito próprio, ou de grupo político, 

através de práticas patrimonialistas, ou seja, pela apropriação de funções, órgãos e 

rendas públicas (Schwartzman, 1988). Em geral, esses objetivos não são assumidos 

formalmente. No plano formal são colocadas intenções de buscar o bem público, 

mas a prática é conduzida por ações clientelistas, o que caracteriza a ocorrência do 

formalismo (Ramos, 1983); 

• Qualificação: essa categoria caracteriza-se pelo nível de escolaridade, da 

formação técnica ou profissional na área de atuação e do tempo de experiência no 
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desempenho da tarefa dos componentes do nível tático e operacional da 

organização; e 

• Identificação com a atividade: grau em que os técnicos dos níveis tático e 

operacional percebem que a execução das atividades profissionais contribui para a 

própria realização pessoal. Essa categoria tem relação com o grau de satisfação que 

o servidor sente pela atividade profissional que realiza na organização. 

A partir da interação dessas quatro categorias acima descritas, foi sugerido o 

modelo que é apresentado no Quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2: Modelo de Desempenho de Organizações Públicas Municipais. 
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De acordo com o apresentado no Quadro 5.2, há quatro situações de desempenho, 

que são explicitadas a seguir: 

• Situação 1: alto desempenho. Os grupos estratégico, tático e operacional 

convergem para a realização dos objetivos organizacionais, obtendo-se um alto 

grau de colaboração. A descentralização de poder promove o envolvimento de 

todos os níveis organizacionais; 

• Situação 2: médio desempenho. Há forte tensão entre os objetivos político-

patrimonialistas do grupo estratégico e os objetivos técnicos dos níveis tático e 

operacional. A autonomia de trabalho dos técnicos é cerceada pela centralização do 

poder;  

• Situação 3: médio desempenho. O nível estratégico pretende promover a 

eficiência administrativa e busca a participação dos grupos tático e operacional, 

mas o desempenho organizacional é prejudicado pela desqualificação do corpo 

técnico e pelo seu baixo grau de envolvimento com as atividades; e 

• Situação 4: baixo desempenho. A centralização de poder e os objetivos 

político-patrimonialistas aumentam a alienação dos técnicos, cuja produtividade já 

é baixa em razão da falta de qualificação e de identificação com as atividades 

realizadas.  

No presente estudo foi considerada como categoria analítica a qualificação da linha 

intermediária. Como, no entanto, os resultados evidenciaram que a qualificação do núcleo 

operacional também pode afetar o desempenho, foi considerada, no modelo, a qualificação 

tanto do nível tático como do operacional.  
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Embora a formalização e a complexidade tenham integrado essa pesquisa, essas 

categorias não foram incluídas no modelo, em vista de não terem apresentado evidência de 

influenciarem decisivamente o desempenho. Um aspecto da formalização, que foi a 

existência de critérios formais para a concessão de serviços, evidenciou relação com o 

desempenho organizacional. Ainda  assim, esse parece ser um aspecto particular, não 

havendo elementos consistentes para generalizar. Em relação à complexidade, observou-se 

baixa correlação com o desempenho, nos casos estudados. 

Esse modelo, como qualquer outro, é uma simplificação da realidade, envolve 

diversas limitações e serve mais para tentar explicar do que para retratar a realidade. Sendo 

uma tipologia, como todas as tipologias, vai ser válida para determinadas situações. Alguns 

casos não se enquadram em nenhum dos quadrantes, como, por exemplo, situações em que 

a centralização de poder esteja associada a objetivos de eficiência político-administrativa 

no nível estratégico, ou a qualificação dos técnicos associe-se a baixo grau de identificação 

com a atividade. Outros casos podem enquadrar-se em mais de uma situação.  

Não obstante as limitações, acredita-se que o modelo proposto é útil para a 

compreensão do tema, podendo ser objeto de novas pesquisas em que seja avaliada sua 

capacidade de explicação do desempenho de administrações públicas municipais. Novos 

estudos também podem contribuir para o seu aprimoramento, ampliando sua 

aplicabilidade.  

Retomando a questão apresentada na seção 2.3, em que foi comentada a tendência, 

firmada em princípios do neo- liberalismo, de propor novos modelos de gerência na 

administração pública, buscando substituir a lógica operacional da burocracia pela lógica 

do mercado, pode-se dizer que os resultados não corroboram esses princípios, uma vez que 

não foi evidenciado que a burocracia tenha sido empecilho a um desempenho positivo. 
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Pelo contrário, o município que apresentou melhor desempenho privilegia algumas 

características burocráticas, como a impessoalidade, o predomínio da dimensão técnica e a 

formalização dos procedimentos. 

A proposição, defendida por Osborne e Gaebler (1997), de substituir o processo 

político pelo mercado, caracterizando o cidadão como consumidor, para melhorar a 

eficiência da administração pública, não encontra respaldo nos resultados dessa pesquisa, 

haja vista que o melhor desempenho foi encontrado no município que manteve uma 

política de participação aliada a critérios técnicos de gestão. Também não se obteve 

evidência de que, para aumentar a eficiência organizacional seja preciso reduzir o cidadão 

a um simples consumidor. Como observa Mintzberg (1996), o cidadão é mais que um 

consumidor, ele tem direitos que vão além daqueles que os clientes têm. Fachin e Chanlat 

(1998) ressaltam que a cidadania é mais que consumir serviços. O conceito de cidadão não 

se reduz a satisfazer as necessidades básicas, mas envolve ver o homem como um ser 

capaz de tomar decisões e de promover mudanças (Fachin e Chanlat, 1998). 

Além disso, é importante lembrar que estudos, como o de Vieira (1997), têm 

demonstrado que o conceito de cliente é problemático para o setor de serviços públicos e 

não parece apropriado para essas organizações.  

Sob o ponto de vista da contribuição teórica, acredita-se que esse estudo atingiu seu 

propósito, por avançar na compreensão de como certos aspectos organizacionais, como a 

estrutura, os objetivos dos grupos e a qualificação da linha intermediária, afetam o 

desempenho, especialmente no plano municipal. Nesse sentido, pode ser mencionada como 

uma contribuição significativa a elaboração de um modelo para explicar o desempenho das 

administrações públicas. 
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Sob o ponto de vista prático, os resultados da pesquisa ressaltam a necessidade de o 

poder público municipal não apenas fornecer serviços à população, mas também criar 

condições para o desenvolvimento da cidadania. Para isso é fundamental que as relações 

paternalistas dêem lugar a uma relação centrada na participação e no respeito à 

comunidade, bem como que a política com bases formalistas e patrimonialistas seja 

substituída por uma política que priorize o desenvolvimento social, econômico e político 

na âmbito local. Outra conclusão que oferece aplicação prática é relativa à importância de 

promover a qualificação dos servidores, valorizar suas atividades e criar espaços para que 

participem, de forma efetiva, das decisões que afetem diretamente o seu trabalho. 

Ainda com base nos resultados desta pesquisa, podem ser feitas algumas sugestões 

para contribuir para o desempenho positivo das administrações municipais em geral: 

• respeito aos técnicos: as organizações públicas normalmente apresentam um 

núcleo de técnicos altamente identificados com suas atividades profissionais e que 

trabalham motivados muito mais pelo desejo de realização pessoal que pela 

recompensa financeira ou pela obrigação funcional. Esses técnicos geralmente são 

responsáveis pela continuidade administrativa e pela estabilidade organizacional. 

As condições dadas a esse corpo técnico podem representar a diferença entre um 

desempenho positivo ou negativo. Quanto maior o respeito e a autonomia 

concedidos a esse grupo, melhores tendem a ser os resultados operacionais. 

• Distinguir os interesses político-partidários dos objetivos organizacionais: a 

administração pública tem uma característica política que lhe é intrínseca. O que 

varia é a forma como os fatores políticos interferem na atividade organizacional. 

Quando a estrutura burocrática é utilizada pelos dirigentes para atingir fins político-

partidários, através de práticas patrimonialistas, tende a aumentar a tensão entre 
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dirigentes e técnicos, prejudicando os resultados organizacionais. No entanto, a 

política pode ser levada à organização sob a forma de princípios, sem deixar de 

priorizar a finalidade pública e o caráter impessoal da administração. 

Por outro lado, a pesquisa identifica nos objetivos dos grupos organizacionais um 

fator que parece influenciar decisivamente no desempenho da organização, embora esse 

seja um tema de estudo ainda pouco explorado e que pode ser tema de futuras pesquisas 

que aprofundem essa dimensão organizacional, principalmente nas organizações públicas. 

Um aspecto interessante a ser pesquisado é a evidência de que os objetivos do nível 

estratégico, no setor público, assumem uma característica peculiar, no sentido de que os 

objetivos do grupo, em virtude dos interesses político-partidários, podem não se 

harmonizar com os objetivos de desempenho que são esperados da organização. Essa 

situação tende a ser menos freqüente na iniciativa privada, onde, a princípio, tanto a 

organização como o nível estratégico voltam-se para o alcance de objetivos semelhantes, 

quais sejam, o desempenho financeiro e o lucro. 

O exercício do poder na organização, que nesse estudo esteve associado à 

centralização e aos objetivos dos grupos, é outra categoria que parece merecer maior 

ênfase em futuros estudos, em vista que as relações de poder tendem a exercer influência 

determinante sobre as demais variáveis organizacionais. 

Por fim, acredita-se que o modelo apresentado para explicar o desempenho das 

administrações públicas ofereça um campo de estudo profícuo para novas pesquisas, que 

testem sua validade para outros órgãos públicos, principalmente no campo municipal. 
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