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«Teoria» é palavra menosprezada e com pobre reputação em algumas discussões
sobre gestão. Acusar um académico de teórico é dizer-lhe que não conhece o mundo
real. Contudo, é pouco prático ignorar teorias. Quando boas, explicam a realidade. E,
boas ou más, afetam o modo como os gestores se comportam. Más teorias conduzem a
más práticas; boas teorias aumentam as boas práticas. Este livro ajuda a compreender,
numa perspetiva histórica, as várias teorias da gestão e o modo como afetaram as práticas. Mostra como teorias de outrora continuam a influenciar práticas de hoje. Aponta os
avanços das novas teorias – mas fá-lo com espírito crítico. Especificamente, assinala
que os excessos das organizações fordistas e tayloristas estão a ser retomados a
coberto da transformação digital; que a gestão da felicidade dos trabalhadores está a
gerar-lhes infelicidade; e que as organizações contemporâneas são muito diferentes das
tradicionais, mas também muito semelhantes a elas. O livro sugere que as más semelhanças sejam removidas e as boas diferenças sejam cultivadas. Como não há nada
mais prático que uma boa teoria, este livro lança um repto aos pensadores e práticos da
gestão: que contribuam para o desenvolvimento de organizações sustentáveis aos níveis
económico, social e ambiental e criem serviços e produtos benéficos para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades.
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Notas de abertura
«(...) Frederick Taylor foi chamado a depor em audições no Congresso dos
EUA (...) para investigar Taylor [e a sua gestão] em 1912. Porquê? A sua
abordagem à gestão foi questionada por ser autoritária, abusiva e mesmo
antiamericana».
Bloom & Rhodes (2018, p. 56)

«O CEO é uma figura profundamente contraditória no seio do capitalismo
contemporâneo. (...) Os CEOs podem ser adulados ou desprezados; podem
ser encarados como heróis ou vilões; podem ser retratados como geradores
de progresso ou como os mais responsáveis pela sua destruição. Esta dualidade aponta para a tensão mais fundamental: o CEO deve ser simultaneamente economicamente explorador e socialmente legitimado».
Bloom & Rhodes (2018, p. 59)

§ 1. Lições de história mal compreendidas
Ao contrário da história económica – que há muito foi reconhecida como elemento indispensável da formação em economia – a evolução do pensamento em
gestão tem merecido parca atenção dos estudiosos da disciplina. O próprio

20

teoria das organizações e da gestão

ensino tem-se orientado especialmente para a aprendizagem de técnicas mais ou
menos expeditas de resolução de problemas mais comuns do quotidiano dos
gestores, e menos para a compreensão da gestão e do papel dos gestores nas
organizações. O resultado tem sido a relativa secundarização do estudo dos
princípios fundadores da disciplina e da evolução dos conceitos nesta área do
conhecimento.1
A lacuna não é apanágio exclusivo do contexto português, podendo ser igualmente identificada na «pátria» da maioria dos académicos, modelos e teorias da
gestão – os EUA.2 Como explicou Jeffrey Pfeffer, as lições da historia têm sido
mal aprendidas.3 E, parafraseando Burke, quem não conhece a sua história está
condenado a repeti-la. A repetição de algumas abordagens não será muito recomendável.
Pese embora esta parcimónia, a história da gestão já produzida está recheada
de mitos, construídos a partir da excessiva utilização, em sucessivas gerações de
autores de livros e manuais, de referências secundárias. Ou seja: é muito frequente encontrar citações de citações de citações – um risco que procurámos
evitar mas nem sempre com sucesso dadas as dificuldades de acesso, mesmo em
tempo da Internet.
Van Fleet e Wren enunciam alguns desses mitos – das experiências de Taylor
sobre o impacto do pagamento à peça, ao chamado «efeito de Hawthorne»,
entre muitos outros – que não sobrevivem incólumes a uma análise mais rigorosa das fontes originais.4 Um sinal bastante claro desta história de ideias em
«segunda mão» pode ser encontrado na tendência para designar a hierarquia das
necessidades de Maslow como uma pirâmide. Procurámos não repetir o erro,
mas é difícil contornar todos os mitos. O processo não é aliás exclusivo da gestão. Na psicologia social é sabedoria de manual que 38 testemunhas se mantiveram passivas perante o assassínio de Kitty Genovese. Também esse caso resiste
mal à corroboração dos factos. Mas a história parece ser demasiado boa para ser
corrigida.5 Importa ainda considerar que mesmo depois da consulta das fontes
originais, algumas ideias são tão enraizadas que se torna difícil proceder à sua
observação crítica.
Numa área em que a produção de conhecimento e a sua aplicação em consultoria se transformaram num negócio de milhões (vejam-se a indústria de
(1)

Van Fleet & Wren (2005).

(2)

Hartley (2006).

(3)

Pfeffer (1997b).

(4)

Van Fleet & Wren (2005).

(5)

Manning, Levine, & Collins (2007).
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produção de buzzwords, ou o negócio das conferências dos gurus...), eis os
resultados: uma enorme tentação para fazer leituras aligeiradas dos princípios da
disciplina, para ajustá-los aos interesses do «negócio» e para apresentar como
«novos produtos» o que, muitas vezes, não é mais do que «vinho velho em
odres novos» – ou seja, «velhos princípios com nova embalagem».
Importa também notar que há hoje uma extensa produção de literatura académica-científica no domínio da gestão. Os académicos são pressionados para
publicar – levando a peito a máxima norte-americana publish or perish. Seja
porque não podem ler todos os clássicos, seja porque pretendem ser inovadores
– acabam, também eles, por dar à estampa textos de interpretação que suscitam
outras interpretações e metáforas, que estimulam outras metáforas... de tal modo
que o campo, a certo momento, é mais caraterizado pelas metáforas e interpretações das metáforas das metáforas sobre os clássicos... do que pelo pensamento
dos próprios clássicos.
A este estado das coisas, há que acrescentar a tendência vigente em certos
meios académicos de sobrevalorizar a literatura mais recente em detrimento da
clássica. Os investigadores que pretendem realizar os seus doutoramentos –
assim como os que, em geral, pretendem publicar – sentem a pressão implícita
para se debruçarem sobre o que foi publicado mais recentemente. A consequência é que, paulatinamente, de artigo para artigo, de um livro para outro, se vai
desvanecendo a imagem das raízes clássicas. Falamos de Taylor sem ler Taylor.
Discutimos Maslow sem ler Maslow. Criticamos Weber sem ler Weber – e assim
sucessivamente. As explicações são compreensíveis – o tempo é escasso, as
pressões para a especialização são grandes – mas os custos são aparentes.
A verdade é que a rigorosa compreensão dos princípios em que se baseia a
disciplina é essencial para uma leitura mais exigente e mais crítica das contribuições contemporâneas. A análise da evolução do pensamento em gestão é crucial para quem quiser compreender o papel da gestão nas organizações de hoje,
sendo também essencial para quem se dedica ao estudo e à investigação em gestão. Do ponto de vista prático, o estudo histórico é também fulcral:
«Alguns autores sugerem que uma das razões pelas quais as organizações
estão a perder a batalha da eficiência é que não compreendem as forças que
historicamente as configuraram, as configuram atualmente e as configurarão
no futuro.»1

(1)

Hartley (2006), reportando-se a Roth (1993).
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§ 2. Panorâmica geral do livro
Estas constatações e o desejo de facultarmos um livro interessante, conciliador das vertentes académica e prática, confluíram para uma obra cujas partes se
articulam do seguinte modo: oferecemos uma panorâmica da evolução das teorias da organização e da gestão. Procuramos clarificar o percurso temporal que
conferiu às organizações o lugar de destaque que têm nas nossas sociedades e
que ajudaram, de forma decisiva, a criar os chamados «tempos modernos». Não
entendemos esta evolução como uma teleologia, mas como um percurso contestado e recheado de temas recorrentes, que o tempo vai olvidando e recuperando.
Embora neste texto a questão do poder não seja diretamente escrutinada, ela
deverá ser entendida como permanecendo no subtexto da história: a evolução
das ideias da gestão pode ser entendida como resultado das tensões entre forças
sociais (chamemos-lhe stakeholders, para recorrer ao termo em uso na gestão) e
ocorrendo no pano de fundo das condições sociais, culturais e económicas.1
Este último ponto torna clara a que será, porventura, a limitação principal do
livro: o facto de fazer a história a partir das potências dominantes, nomeadamente o mundo anglo-saxónico e o Japão. Fica por fazer uma história da gestão
em Portugal – embora neste livro procuremos aflorar as questões portuguesas.
Uma tal história, em todo o caso, não poderá deixar de refletir, em forte medida,
as ideias aqui discutidas. Recorde-se que uma parte muito significativa do
ensino da gestão em Portugal tem sido influenciada pela literatura e pelos modelos de origem anglo-saxónica e, em menor escala, pelo modelo de gestão japonês.
 TRÊS QUESTÕES ETERNAS

Através dessa deambulação histórica, pretendemos contribuir para que leitores e leitoras desenvolvam o seu sentido histórico sobre as teorias organizacionais que vão consumindo enquanto estudantes, empregados, gestores, consultores ou empresários. As teorias de organização, como referiu Kieser,2 tendem a
ser a-históricas, o que limita a sua compreensão. Uma lição importante que, desde
já, se pode avançar é a seguinte: apesar dos avanços, a gestão tem-se debatido
ao longo da sua existência com um pequeno conjunto de problemas clássicos:
— A quem devem servir as organizações – aos gestores ou a outras partes
interessadas?
— A quem devem servir os gestores – os acionistas ou todos os stakeholders?
(1)

Uma tal perspectiva pode ser obtida em Cunha, Cunha, & Mendonça (2010).

(2)

Kieser (1989).
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«Teoria» é palavra menosprezada e com pobre reputação em algumas discussões
sobre gestão. Acusar um académico de teórico é dizer-lhe que não conhece o mundo
real. Contudo, é pouco prático ignorar teorias. Quando boas, explicam a realidade. E,
boas ou más, afetam o modo como os gestores se comportam. Más teorias conduzem a
más práticas; boas teorias aumentam as boas práticas. Este livro ajuda a compreender,
numa perspetiva histórica, as várias teorias da gestão e o modo como afetaram as práticas. Mostra como teorias de outrora continuam a influenciar práticas de hoje. Aponta os
avanços das novas teorias – mas fá-lo com espírito crítico. Especificamente, assinala
que os excessos das organizações fordistas e tayloristas estão a ser retomados a
coberto da transformação digital; que a gestão da felicidade dos trabalhadores está a
gerar-lhes infelicidade; e que as organizações contemporâneas são muito diferentes das
tradicionais, mas também muito semelhantes a elas. O livro sugere que as más semelhanças sejam removidas e as boas diferenças sejam cultivadas. Como não há nada
mais prático que uma boa teoria, este livro lança um repto aos pensadores e práticos da
gestão: que contribuam para o desenvolvimento de organizações sustentáveis aos níveis
económico, social e ambiental e criem serviços e produtos benéficos para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades.
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