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RESUMO 
 

 

As pesquisas sobre estudos organizacionais têm mudado de enfoque ao longo dos anos, 

as modificações observadas são, em grande parte, influenciadas pelo ambiente e pelo 

modo dos indivíduos entenderem o mundo. Um dos maiores influenciadores, tanto do 

ambiente como do modo dos indivíduos verem o mundo, são os eventos históricos. 

Eventos como a Segunda Guerra Mundial modificaram a forma dos indivíduos verem e 

entenderem o mundo e os outros indivíduos, reestruturou espaços geográficos e 

ambientes sociais e políticos. Estas mudanças geraram e geram modificações nos 

enfoques dos Estudos Organizacionais pelo mundo. Compreender se os estudos 

organizacionais no Brasil foram impactados por eventos históricos similares aos que 

influenciaram as modificações em pesquisas nesta área, em outros lugares do mundo, 

foi o motivador inicial deste trabalho. Objetivou-se verificar se as pesquisas em estudos 

organizacionais no Brasil sofreram impactos de eventos históricos mundiais, ao longo 

das últimas décadas. Para alcançar este objetivo foram analisados artigos da Revista de 

Administração de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, e da Revista de 

Administração, da Universidade de São Paulo, disponíveis em ambiente virtual, dos 

anos de 1965 até 2009. Através de um paralelo entre enfoques apontados por March 

(2007) para determinar características que refletem o impacto de eventos históricos nas 

pesquisas em estudos organizacionais e as características identificadas nas pesquisas 

nacionais, buscou-se demonstrar o quanto a pesquisa brasileira reflete os impactos de 

alguns eventos históricos. 

 

Palavras-chave: Estudos Organizacionais. Eventos Históricos. Estudos 

Organizacionais no Brasil. 

 



ABSTRACT 
 

 

The organizational studies researches have changed focus over the years, the changes 

observed are largely influenced by the environment and the way individuals understand 

the world. One of the influencers, from both the environment and the way individuals 

see the world, are the historical events. Events like Second World War changed the way 

individuals see and understand the world and other individuals, restructured 

geographical areas and political and social environments. These changes have generated 

and generate changes in organizational studies perspectives, all around the world. To 

understand if organizational studies, in Brazil, were affected by historical events, similar 

to those that influenced research changes in this area in other parts of world, was the 

initial motivation of this work. The objective was to verify whether the organizational 

studies researches, in Brazil, suffered the impact of historical world events, in the past 

decades. To achieve this goal, several articles in two journals were analyzed, the journal 

RAE - Revista de Administração de Empresas, of Getúlio Vargas Foundation, and the 

journal RAUSP, Revista de Administração, of the São Paulo University, available on 

the Internet, in the years from 1965 until 2009. Through a parallel between the 

approaches indicated by March (2007), to determine characteristics that reflect the 

historical events impact in the organizational studies researches, and identified 

characteristics in Brazilian studies, this study aimed to show how Brazilian researches 

reflects some Historical events impacts.  

 

Keywords: Organizational Studies. Historical Events. Organizational Studies in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os estudos organizacionais, como são entendidos hoje, começaram a ser forjados 

com os trabalhos datados da segunda metade do século XIX. As concepções relativas a 

estes estudos foram tomando formas e aspectos diferentes ao longo dos anos. 

Até a metade do século XIX a forma de gerir as organizações e seus processos 

produtivos era baseada em conhecimentos empíricos e na habilidade individual de 

proprietários e funcionários. Com o intuito de modificar esse cenário alguns indivíduos 

iniciaram pesquisas e publicações sobre a administração de organizações e seus 

processos produtivos e deram início ao processo de profissionalização do administrador 

nas organizações. 

Os autores precursores dos estudos organizacionais objetivavam compreender e 

estipular padrões aos procedimentos realizados dentro das organizações para, desta 

forma, gerar princípios e assim auxiliar no progresso das empresas e, por consequência, 

das nações. Sobre a necessidade da consolidação deste conjunto de procedimentos, ou 

princípios, Bertero (1992, p. 14) afirma que: 

 

A criação de uma categoria especial, os administradores profissionais, 
só seria possível quando se consolidasse um “conjunto de princípios” 
à maneira do que acontecia com outras atividades, tal como na 
medicina, no direito, na matemática, para citar apenas alguns 
exemplos. 

 

A profissionalização do administrador era fundamental para que fosse possível o 

entendimento da importância das práticas sistematizadas de administração e de seus 

respectivos estudos. A forma de ver e entender as organizações foram sendo 

transformadas, como foram se transformando os ambientes onde estas organizações 

estavam inseridas. As mudanças de concepções, diante dos aspectos capitalistas, da 

revolução industrial, do iluminismo, do modernismo e de todos os eventos históricos 

que influenciaram a construção da sociedade, como conhecida hoje, também 

influenciaram e impactaram diretamente a construção dos estudos organizacionais. 

Estas influências auxiliaram na geração de um campo de estudos organizacionais 

heterogêneo. Quanto à heterogeneidade dos estudos organizacionais, pode se afirmar 

que: 
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O campo de estudos organizacionais é amplo, um campo heterogêneo, 
envolvendo inúmeros enclaves de estilos, orientações e crenças 
distintos. Não é integrado nem por uma teoria comum, nem por uma 
perspectiva comum, nem mesmo por uma tolerância compartilhada 
por múltiplas perspectivas. Permanece provincianamente substancial 
intelectual, geográfica e linguisticamente, com separados enclaves 
persistindo em seus próprios mundos de discurso e formando um 
campo único comum pela definição que negligencia a diversidade 
(MARCH, 2007, p. 9, 10). 

 

A falta de um discurso comum, para todos os períodos, pode ser verificada 

quando observamos as mudanças de prisma e perspectivas ao longo dos séculos. 

No princípio do século XX os estudos organizacionais tinham seu enfoque na 

produção, empurravam as produções para o mercado e o mercado, fascinado com a 

revolução industrial e envolto em uma revolução no modo de consumir, absorvia essa 

produção. Já por volta dos anos 1930, o mercado passa a ser mais cauteloso, sofrendo 

com a influência das perdas relativas à Primeira Guerra Mundial as organizações se 

veem obrigadas a ter posturas mais humanistas e desenvolver teorias que observassem o 

mercado, que centrassem em seu cliente, tanto externo quanto interno, e que 

resolvessem problemas de integração social, contudo estas ações pareciam questões sem 

solução para as organizações, o que deixava os críticos perplexos, como afirma Reed 

(1998, p. 69): 

 

As questões que mais deixavam os críticos perplexos, a partir dos anos 
30 e 40, eram a incapacidade da organização racionalística em 
resolver problemas de integração social e as implicações desse fato 
para a manutenção da ordem social em um mundo mais instável e 
incerto. 

 

Essa realidade segue até os anos 1950, quando as organizações se veem obrigadas 

a olhar para si, além de observar somente o mercado. Neste ponto as teorias assumem 

uma postura de integração entre necessidades, produtivas e técnicas, e as exigências do 

mercado, desta forma as organizações se oficializam como sistemas sociais integrados 

com o ambiente no qual estavam situadas.  

Ainda segundo Reed (1998, p. 70): 

 

Ao final dos anos 40 e começo dos anos 50, essa concepção de 
organizações como sistemas sociais voltados para as “necessidades” 
de integração e sobrevivência das ordens societárias maiores, das 
quais elas faziam parte, estabeleceu-se como o modelo teórico 
predominante dentro da análise organizacional. 
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A análise organizacional assume o modelo teórico baseado na ideia de que as 

organizações são sistemas sociais co-responsáveis pelo que acontece no ambiente e, 

aproximadamente neste período, estoura a Segunda Guerra Mundial. Como outros 

campos de pesquisa, os estudos organizacionais também sofrem com o decorrer da 

guerra. Pesquisadores têm que fugir de seus países, prestar serviços na guerra. Em 

reflexo às modificações ocorridas no mundo, as pesquisas e formas de entender as 

organizações mudam. 

O pós Segunda Guerra Mundial e os movimentos sociais das décadas de 60 e 70 

contribuíram com a geração de novas formas de compreender e entender as 

organizações. A humanização, aliada à reconstrução, passa a ter espaço maior nos 

estudos sobre organização. O reflexo destas contribuições é verificado nos estudos 

organizacionais, através das pesquisas com enfoque em assuntos como a preocupação 

com o gênero, com a diversidade, com a ecologia organizacional, entre outros.  

O indivíduo é a mola propulsora deste processo de modificação. O ser que por 

meio das mudanças de seu ambiente, refletiu mudanças nas construções de novas 

teorias, que foram aplicadas nas organizações e que, assim, puderam gerar novas 

modificações. Segundo Morin (2007), produtores e produtos do meio. Indivíduos que 

agregam ao seu comportamento considerações relativas ao comportamento de outros 

indivíduos.  

Esse agregar significados faz com que se construam novas concepções e ações. 

Que os eventos históricos influenciam na construção de novas teorias e ações, se pode 

considerar como fato, afinal, o indivíduo se constrói, também, pelos acontecimentos que 

o cercam, ele ganha em experiência, ele é influenciado pelo momento histórico em que 

vive. Portanto esses eventos irão refletir em suas conclusões, inclusive relativas à 

construção de pesquisas, portanto de teorias. 

Dentro dos estudos organizacionais essa lógica não é diferente, afinal os 

indivíduos que fazem parte das organizações as auxiliam a mudar e mudam com elas, e 

os pesquisadores que codificam e elaboram as teorias organizacionais também sofrem 

influências diretas dos eventos históricos. 

As teorias organizacionais mudam seu enfoque, seu ritmo e seu prisma em virtude 

dos acontecimentos que afetam a humanidade e as organizações. A mudança de 

posicionamentos pode ser vista, por exemplo, quando observamos a postura 

funcionalista das teorias organizacionais pós-revolução industrial, ou a postura 
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humanista dos norte-americanos pós Segunda Guerra, ou ainda a visão sistêmica 

quando o mundo entendeu a necessidade de se compreender o todo no lugar das partes. 

As teorias organizacionais mudam. E em cada parte do mundo, em que esses 

eventos históricos são visualizados, de maneira diferente, elas mudam de forma 

diferente. As teorias organizacionais desenvolvidas nos Estados Unidos da América têm 

uma característica, as desenvolvidas na Europa outra característica e no Japão, ainda 

outra característica. Os países em desenvolvimento também tiveram formas distintas de 

absorver, gerar e replicar os estudos organizacionais, tiveram tempos diferentes para a 

assimilação dos impactos gerados pelos eventos históricos. Com o Brasil não deve ser 

diferente, afinal, ele faz parte deste grupo. 

A busca por compreender a relação dos impactos gerados pelos eventos históricos 

e a construção dos estudos organizacionais no Brasil, impulsionou a pergunta que 

motivou esta pesquisa, sendo a mesma: As pesquisas em Estudos Organizacionais no 

Brasil foram impactadas por eventos históricos mundiais? 

 

 

1.2 Objetivo 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar se as pesquisas em estudos 

organizacionais no Brasil sofreram impactos de eventos históricos mundiais ao longo 

das últimas décadas. 

Os objetivos específicos são: 

a) caracterizar uma amostra das pesquisas acadêmicas de Estudos 

Organizacionais no Brasil; 

b) delimitar eventos históricos que podem gerar impactos em pesquisas de 

Estudos Organizacionais. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Segundo o Conselho Federal de Administração, o ensino de administração teve 
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seu início no Brasil em 1941, na Escola Superior de Administração de Negócios – 

ESAN/SP, no entanto, a primeira turma especializada em técnicas de administração foi 

a da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP, vinculada à FGV e 

graduada em 1959, desde então muito mudou no ensino de administração no Brasil. 

O Ministério da Educação disponibiliza a informação de que, em 2010, foram 

registrados, no Brasil, mais de 1800 cursos de administração, com mais de 500 mil 

alunos matriculados. É um dos cursos que mais cresce no país e em todos os estados 

existem instituições que oferecem a possibilidade de cursá-lo. A profissão de 

Administrador foi regulamentada no Brasil em 09 de setembro de 1965.  

Os estudos organizacionais surgiram como uma disciplina no ensino da 

administração, se mostrando de fundamental importância para a formação do 

profissional. A fuga da administração baseada na intuição, da busca por homens de 

talento e solucionadores de problema por natureza, gerou a necessidade do estudo 

racional da administração e por consequência do estudo das organizações. 

A diferença central entre teorias administrativas e teorias organizacionais, passa 

diretamente pelo termo organização. A organização pode ser formal ou informal. Têm-

se como exemplo de organização formal, as empresas, e como exemplo de organizações 

informais, as famílias. As teorias administrativas buscam formas de administrar 

organizações, formais ou informais, já as teorias organizacionais, ou estudos 

organizacionais, buscam compreender características que ocorrem em diversas 

organizações, formais ou informais.  

Sobre teoria das organizações, Bertero (1981) comenta que uma teoria das 

organizações, independente da sua natureza e das sutilezas dos processos estudados, tem 

como objetivo central o estabelecimento de constelações de características, que ocorrem 

em diferentes organizações, de tipos também distintos 

Os estudos organizacionais buscam, portanto, formas de entender as organizações, 

entender como são construídas, como funcionam e como se comportam ao longo do 

tempo, buscam uma similaridade entre diferentes organizações, não trabalham com 

especificidades funcionais ou de área e, sim, com a amplitude do tema organizacional. 

Os estudos organizacionais buscam uma amplitude que exige, para a sua 

manutenção, a comparação entre organizações.  

Segundo Bertero (1981, p. 31): 

 

O trabalho de comparar organizações implica conhecer menos de cada 
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organização em particular, mas, por outro lado, leva ao conhecimento 
de um determinado aspecto ou variável em número grande de 
organizações, que pode ser tanto um universo como uma amostra. 

 

Compreender as organizações e seu modus operandi é fundamental para melhor 

gerir uma empresa e auxilia na compreensão da sociedade. Entender como os estudos 

organizacionais foram sendo construídos em um país pode auxiliar na compreensão de 

quais caminhos as organizações tomaram ao longo dos anos e sinalizar sua tendência 

futura. 

 

 

1.4 Metodologia 

 

 

Com enfoque em alcançar os objetivos gerais e específicos deste estudo, 

desenvolveu-se uma pesquisa de cunho qualitativo, este tipo de pesquisa pode ser 

caracteriza, segundo Minayo (2008, p. 21), da seguinte forma: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode 
ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 
dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 
e das atitudes. 

 

O presente trabalho busca, através da leitura e análise de artigos científicos, com 

enfoque em estudos organizacionais, publicados ao longo de quatro décadas, identificar 

as impactos de eventos históricos impressos nos estudos organizacionais no Brasil. Para 

tanto e, portanto, optou-se pela utilização da análise de conteúdo, que pode ser 

caracterizada como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
2009, p. 44) (grifos no original). 

 

Para a realização da análise de conteúdo é fundamental que se estabeleça os 

indicadores que fundamentarão a interpretação final. Estes indicadores auxiliam no 
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agrupamento das características que serão determinantes para corroborar, ou não, com 

as mensagens que o investigador do conteúdo supõe estarem presentes. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2009), é dividida em três fases: pré-

análise; exploração do material e o tratamento dos resultados; a inferência e a 

interpretação. 

Em relação à primeira fase e suas missões, Bardin (2009, p. 121) afirma que: 

 

Geralmente, esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 
documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses 
e dos objectivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a 
interpretação final. 

 

Seguindo os parâmetros apresentados pela autora, teve-se como primeiro passo a 

determinação do material com o qual se deveria trabalhar. Optou-se pela utilização dos 

artigos publicados nas revistas RAE e RAUSP, disponíveis em acervo virtual, com 

enfoque em estudos organizacionais, durante as últimas quatro décadas. As revistas 

escolhidas, o foram, por serem as revistas mais antigas e mais representativas do campo 

da administração, com tiragens ininterruptas durante o período pesquisado. 

Os indicadores foram determinados com enfoque no objetivo geral, sendo o 

mesmo verificar se as pesquisas em estudos organizacionais no Brasil sofreram 

impactos de eventos históricos mundiais ao longo das últimas décadas, e nos objetivos 

específicos, sendo eles: a) caracterizar uma amostra das pesquisas acadêmicas de 

Estudos Organizacionais no Brasil; e b) delimitar eventos históricos que podem gerar 

impactos em pesquisas de Estudos Organizacionais. Durante a pesquisa irão se realizar 

as próximas duas fases, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Na fase 

final os resultados serão tratados com vistas nos objetivos estipulados. 

Para o presente estudo se determinou como indicadores: 

a) ano de publicação; 

b) palavra-chave; 

c) perspectiva teórica; 

d) vínculo institucional; 

e) tipo de artigo; 

f) autores de referência. 

Com o primeiro indicador, “ano de publicação”, objetivou-se estabelecer em que 

ano o artigo pesquisado foi escrito e publicado, possibilitando a verificação da 
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proximidade de eventos históricos e a caracterização, por meio de datas, da amostra 

selecionada para a pesquisa, desta forma auxiliando no alcance dos objetivos 

supracitados.  

O segundo indicador, “palavras-chave”, possibilitou a verificação das palavras-

chave que, a cada período, foram utilizadas e observar com que frequência elas 

aparecem, possibilitando a verificação das modificações ocorridas ao longo dos anos. 

As palavras-chave auxiliam na identificação dos assuntos centrais abordados nos 

artigos, este indicador, individualmente, auxilia a atingir o objetivo específico quanto à 

caracterização da amostra. 

O terceiro indicador, “perspectiva teórica”, auxiliou na verificação da perspectiva 

teórica utilizada pelos autores ao longo dos anos, facilitando a identificação de escolas 

teóricas de maior e menor influência na construção dos estudos organizacionais 

nacionais. Isoladamente esse indicador corrobora na execução do objetivo específico 

relacionado à caracterização da amostra e, em conjunto com o indicador ano de 

publicação, permite traçar um paralelo entre o período, o evento mais próximo e a 

perspectiva teórica utilizada, possibilitando o cumprimento do objetivo geral que se 

refere aos impactos dos movimentos históricos nos estudos organizacionais. 

O quarto indicador é “vínculo institucional”, através do qual se buscou observar a 

quais instituições os pesquisadores que publicaram, no período proposto, estavam 

ligados, desta forma objetivou-se verificar quais instituições auxiliaram e influenciaram 

na construção dos estudos organizacionais nacionais. Este indicador está diretamente 

ligado ao objetivo específico que objetiva caracterizar as pesquisas em estudos 

organizacionais no Brasil. 

Com o quinto indicador, “tipo de artigo”, se busca identificar se o artigo é 

caracterizado como verificação empírica, ensaio ou análise crítica, objetivou-se com 

este indicador encontrar o modo de publicação determinante por período que, por sua 

vez, auxilia na verificação do tipo de conteúdo publicado e abordado. Este indicador 

auxilia no cumprimento do objetivo específico relacionado à caracterização das 

pesquisas em estudos organizacionais no Brasil e corrobora na verificação do objetivo 

geral, quando relacionado com os eventos históricos selecionados, segundo March 

(2007). 

O último indicador são os “autores de referência”, que possibilitou a compreensão 

de quais os principais autores citados nas obras nacionais, com esse dado foi possível 

identificar quais as influências teóricas constantes nos estudos organizacionais 
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nacionais. Isoladamente este indicador auxilia no cumprimento do objetivo específico 

relativo à caracterização das pesquisas em estudos organizacionais e, em conjunto com 

o indicador referente ao ano da publicação, auxilia a atingir o objetivo geral, 

especificando quais os principais autores mais referenciados e em quais períodos. 

Relacionando estes períodos com os eventos históricos, tem-se a possibilidade de 

verificar se os eventos históricos impactaram os autores referenciados e, portanto, os 

estudos organizacionais.  

Pretende-se, com esses indicadores, conseguir identificar impactos na construção 

dos estudos organizacionais nacionais ao longo do período de 1965 a 2009, tendo como 

amostra as revistas RAE e RAUSP. 

Ler nas entrelinhas dos textos nunca é, e nunca será, uma tarefa simplista, não se 

consegue ler precisamente o que foi escrito, exige-se uma interpretação de sentido, uma 

leitura de significantes, objetivando encontrar significados que ainda não foram 

explorados. 

 

A leitura efetuada pelo analista do conteúdo das comunicações, não é 
ou não é unicamente, uma leitura “à letra”, mas antes o realçar de um 
sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata, de atravessar 
significados, à semelhança da decifração normal, mas atingir através 
de significantes, ou de significados (manipulados), outro 
“significados” de natureza psicológica, sociológica, política, histórica 
etc. (BARDIN, 2009, p. 43). 

 

A leitura dos artigos selecionados foi realizada compreendendo que, nem sempre, 

se consegue absorver tudo o que o autor pretendia passar ao leitor no ato da concepção 

do texto e que, ainda assim, por vezes, se consegue encontrar novos significados no que 

até então parecia indecifrável. Buscou-se ler e respeitar cada obra e cada autor e só 

então realizar a análise dos conteúdos.  

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

O estudo foi dividido em dois capítulos. Um primeiro capítulo dedicado a 

contextualizar a construção do pensamento organizacional ao longo do século XX, 

demonstrar quais as características fundamentais dos principais estudos sobre o tema e 
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como elas se justificam. Este capítulo se caracteriza como o referencial teórico da 

pesquisa.  

Um segundo capítulo dedicado a apresentação e análise dos dados coletados, 

durante a pesquisa, onde serão apresentados os resultados da exploração e o tratamento 

que foi realizado no material e a inferência e interpretação do material, seguindo os 

princípios apresentados por Bardin (2009). 

Finalizando o trabalho, são apresentadas as considerações finais, onde se revisita 

os objetivos deste trabalho, se demonstra como estes foram atingidos e se busca 

responder a pergunta que originou este estudo.  

 



2 CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

Este capítulo objetiva contextualizar a construção do pensamento administrativo, 

para tanto, aborda, a princípio, as principais influências para o surgimento dos estudos 

em administração, os pioneiros na área, as primeiras teorias e como se desenvolveram 

os estudos em administração até a Segunda Guerra Mundial.  

São apresentados, ainda neste capítulo, os estudos em administração surgidos 

durante o pós Segunda Guerra Mundial e algumas das modificações conceituais que os 

estudos tiveram após este evento.  

Um dos mais fortes influenciadores do surgimento dos estudos em administração 

é a revolução industrial que teve início em meados do século XVIII e se expandiu pelo 

mundo a partir do século XIX. Antes da revolução industrial o processo de produção era 

a manufatura, o artesão detinha todos os processos de produção e comercialização em 

suas mãos e, portanto, a integralidade dos lucros, os processos eram mais lentos por 

serem realizados por uma pessoa ou, no máximo, por um conjunto de manufatureiros 

que se reuniam quando existiam pedidos maiores. Uma das características mais 

marcantes da revolução industrial foi a substituição do trabalho humano pelo trabalho 

da máquina. 

Como efeito da implementação do trabalho da máquina, ocorreu a padronização 

dos processos e as indústrias obtiveram força e passaram a contratar os antigos artesões 

e os transformaram em operários, estes perderam o controle de todos os processos de 

produção e passaram a trabalhar em processos pontuais, perderam o controle total dos 

lucros e passaram a ter salário. 

Por volta de 1850 na Inglaterra, pela primeira vez em um grande país, havia mais 

pessoas vivendo em cidades do que no campo. Com o passar dos anos as populações se 

expandiram, as pessoas saíram das choupanas de palha em que viviam no campo para 

viverem nos subúrbios das cidades, dividindo o espaço com ratos e esgoto a céu aberto, 

e entendiam essa mudança como uma melhora de suas condições de vida, contudo, tanto 

as condições de trabalho quando as condições de vida eram negativas, como salienta 

Maurício Tragtenberg: 

 

As condições de habitação igualavam nos seus aspectos negativos às 
condições de trabalho, onde o parcelamento das operações produzia a 
fadiga, tédio e surmenage. Os novos centros industriais abrigavam 
trabalhadores em choças preparadas precipitadamente. Três quartas 
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partes dos trabalhadores de fábrica de algodão eram mulheres e 
crianças que trabalhavam nas máquinas, os aprendizes mendigos que 
abundavam na Inglaterra eram empregados como arrendados pelas 
autoridades às manufaturas, com jornadas de trabalho de 14 a 16 horas 
diárias (TRAGTENBERG, 1971, p. 13). 

 

As condições de trabalho eram precárias, alguns trabalhadores e pensadores da 

época lutavam pela melhoria de salários, melhoria das condições de trabalho e da 

jornada diária, mas mesmo assim, a produção em larga escala, os lucros altos e 

pagamento de baixos salários eram características deste período, mesmo diante das 

reivindicações por melhorias as organizações empresariais se viam envoltas em um 

ambiente de consumo diferenciado. 

Tanta produção só existia porque havia consumo, as más condições de trabalho 

existiam porque muitos ainda acreditavam que viviam em melhores condições do que 

quando estavam no campo. A forma de consumo das pessoas mudou, a elite, que 

ganhava cada vez mais com as fábricas, consumia mais e o proletário que ganhava 

salários baixos, de forma direta ou indireta alimentava esse aumento de consumo.  

O que merece atenção e que, na maioria dos textos, não é explicitado é que houve 

uma revolução industrial, porque também houve uma revolução de consumo, como 

demonstra McCracken (2003, p. 23), quando afirma que foi ignorada a revolução de 

consumo, companheira necessária da revolução industrial. 

Uma mudança dos meios e fins produtivos não poderia acontecer sem uma 

mudança no modo e meios de consumir. Tanta produção tinha necessariamente que ter 

um consumidor final. 

As organizações se depararam com um ambiente que não aceitava mais o 

simplismo de comprar matéria-prima, produzir, vender e pagar salários, sem pensar no 

modo de venda, sem calcular cuidadosamente o preço de venda, sem verificar o nível de 

produção, sem observar a qualidade dos produtos. 

Compreender venda, preço, nível de produção e qualidade dos produtos, se 

mostrou como o mínimo para a obtenção de um retorno financeiro próximo do 

condizente com o momento histórico, no entanto, muitas empresas se perderam 

financeiramente, não conseguindo manter a lucratividade e algumas chegaram a fechar 

suas portas por falta de controle. Como resumo desse período, Silva (2001, p. 101) 

afirma que: 

 

A energia a vapor reduziu custos de produção, reduziu preços e 
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expandiu mercados. Um espírito de inovação levou a invenções, que 
por sua vez levaram a fábricas, e estas fábricas levaram a uma 
necessidade por administração e por organização. 

 

As primeiras respostas às questões lançadas pela nova realidade apresentada pela 

revolução industrial vieram com Adam Smith e os economistas partidários ao 

liberalismo econômico. 

Adam Smith (1998) antecipou-se a Taylor (1990), em alguns anos, na questão do 

estudo de tempos e movimentos e, em seu livro A Riqueza das Nações, explicita a sua 

visão sobre a individualidade que leva a sociedade a se organizar, afirmando que 

quando o indivíduo pensa em si toda a sociedade ganha com essa postura e 

demonstrando que o mercado se regularia como se houvesse uma mão invisível 

manipulando tudo. 

Os economistas clássicos contribuíram diretamente para o pensamento 

administrativo, como afirma Lodi (1978, p. 15): 

 

A contribuição dos economistas clássicos para o pensamento 
administrativo não foi certamente muito técnica, específica e 
duradoura, tendo em vista o que viria a ser descoberto durante o 
século XIX. Mas eles certamente contribuíram para valorizar a 
administração, seja porque a mencionaram dando-lhe o status de um 
novo campo de conhecimentos, seja porque estimularam os 
pensadores e autores que vieram logo depois. 

 

Além dos economistas, filósofos, sociólogos e pensadores políticos também 

contribuíram para elucidar os questionamentos relativos às condições impetradas à 

sociedade pela revolução industrial. Estas respostas vieram primeiramente em tom 

ideológico, como afirma Tragtenberg (1971, p. 13): 

 

A resposta à Revolução Industrial na Inglaterra, França e Alemanha 
será fornecida pelos teóricos, Saint-Simon, Proudhon, Fourier e Marx 
que contestarão a nova ordem de coisas num nível global, ou seja, na 
procura de um modelo de sociedade global que seja a negação daquela 
que emergiu com a Revolução Industrial.  

 

Esses conceitos também influenciaram diretamente a construção do pensamento 

administrativo, as primeiras reivindicações por condições mais justas de trabalho, as 

explanações sobre a mais-valia de Marx (1988), as concepções sobre a sociedade ou 

ordem natural defendidas por Proudhon (1998), entre outras teorias, auxiliaram a 
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compreender que era necessário ordenar o trabalho, era necessário a realização de 

pagamentos justos e, principalmente, as organizações tinham que se organizar. 

Com a chegada da eletricidade, as fábricas viram essas necessidades se 

multiplicarem e, em resposta às questões geradas nesse período, surgem as teorias de 

Frederick W. Taylor e Henri Fayol, como afirma Tragtenberg: 

 

A segunda Revolução Industrial que se inicia com a introdução da 
eletricidade, a formação dos grandes holdings industriais, encontra 
como resposta intelectual a teoria clássica da administração, nos 
estudos de Taylor e Fayol (TRAGTENBERG, 1971, p. 11). 

 

As obras que formam a Teoria Clássica da Administração, em sua maioria, são 

frutos dos estudos e publicações de Frederick W. Taylor, Henri Fayol e seus seguidores. 

Estes homens, por muitos, considerados os precursores da administração clássica 

iniciaram o processo de organização, pesquisa e publicação de assuntos ligados as 

organizações e sua administração. 

Frederick W. Taylor nascido no subúrbio da Filadélfia, Estado da Pensilvânia, nos 

Estados Unidos, no dia 20 de março de 1856, engenheiro, pertencente da classe média, 

oriundo de uma família Quaker, era acostumado com o trabalho e com a importância 

que o trabalho tem na vida e na formação de um indivíduo. O fato de Taylor ser de uma 

família Quaker, e ter sido criado neste meio, auxilia na compreensão de suas posturas 

rígidas em relação ao trabalho e de sua postura sempre firme quanto ao pagamento justo 

aos funcionários. Segundo Tragtenberg (1971, p. 16), “para o Quaker a vida profissional 

do homem define seu estado de graça, para sua consciência que se expressa no zelo.” 

Taylor não aceitava a falta de padronização nas empresas, buscava a melhor forma 

de fazer um determinado trabalho, a racionalização do desempenho. Ele iniciou sua vida 

profissional com 18 anos, em meio a uma sociedade de funcionários sofridos, 

desorganizados e em que os tons do anarquismo tomavam formas, por outro lado as 

administrações das empresas não faziam a menor ideia de como lidar com a realidade 

do proletariado. Com 23 anos ele inventou um método de cortar aço, que aumentava a 

duração das ferramentas em três vezes. 

Em 1903 publicou Shop Management, em 1906 publicou “The Art of Cutting 

Metals” e em 1911 publicou sua obra mais famosa, “Princípios de Administração 

Científica”. 

Taylor (1990, p. 24) afirmava que: “O principal objetivo da administração deve 
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ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo 

de prosperidade ao empregado”. 

A obra de Taylor é vasta, trouxe contribuições ímpares para as organizações, 

destaque para o estudo dos tempos e movimentos, que foi objeto do seu primeiro livro. 

O estudo dos tempos e movimentos foi dividido em duas fases, sendo, uma 

analítica e outra construtiva. Na fase analítica, cada atividade foi dividida em 

movimentos elementares e os movimentos inúteis foram excluídos, os mais rápidos e 

melhores movimentos elementares foram selecionados, cronometrados e registrados. 

Para cada tempo registrado foram acrescentadas percentagens extras para evitar atrasos. 

A fase construtiva serviu para a elaboração de um arquivo de movimentos elementares e 

tempos, para serem utilizados sempre que preciso. 

O estudo dos tempos e movimentos não foi uma unanimidade, mas teve seus 

afetos e desafetos, como demonstrou Tragtenberg (1971, p. 17): 

 

A análise de tempos e movimentos, base do taylorismo, se por um 
lado foi recebida com agressividade pelos operários da indústria em 
geral e pelos da American Federation of Labor, por outro foi 
entusiasticamente defendida por Le Chateller que compara Taylor a 
Descartes, Bacon, Newton e Claude Bernard. 

 

Taylor (1990) desenvolveu também alguns princípios de administração, 

especificações em sua maioria preditivas, para evitar que as empresas ficassem presas 

ao acaso de encontrar quem já estivesse pronto para executar as tarefas que lhe eram 

necessárias. Esses princípios não foram, posteriormente, tão aplicados, nem tão úteis 

quanto o estudo dos tempos e movimentos.  

Os princípios básicos da administração desenvolvidos por Taylor (1990) são: 

a) desenvolvimento de um método científico para o trabalho dos operários – 

abandono do empirismo e padronização das atividades; 

b) estabelecimento de processo científico de seleção e treinamento do operário – 

garantindo assim a não contratação de pessoas desqualificadas, física e 

tecnicamente, para as atividades e possibilitando treinamento prévio para que 

os modos de execução ficassem claros e padronizados; 

c) cooperação entre as gerências e os operários – para garantir que as atividades 

fossem cumpridas segundo as padronizações previamente desenvolvidas; 

d) divisão do trabalho dos operários em função da sua especialização – 

objetivando alcançar eficiência no processo de produção. 
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A obra de Taylor foi corroborada e complementada, de forma não intencional ou 

premeditada, por outro engenheiro mecânico, só que este era francês, Henri Fayol.  

Análises errôneas levaram a afirmação de que as ideias de Fayol (1960) eram 

opostas às de Taylor, Fayol, por sua vez, insistia em afirmar que elas não eram opostas e 

sim complementares, já que observavam aspectos diferentes das organizações, a obra de 

Taylor tinha seu foco na produção, a obra de Fayol na estrutura. 

Henri Fayol nasceu em Constantinopla em 1841, trabalhou a vida inteira na 

mesma empresa, a qual salvou da falência quando foi nomeado Diretor-Geral. Oriundo 

de família burguesa foi educado no Liceu de Lion, na França. 

Fayol iniciou suas publicações com boletins que eram entregues na indústria onde 

trabalhava, desenvolveu o hábito de anotar diariamente seus pensamentos e ações 

administrativas, o que auxiliou na publicação do seu livro Administração Geral e 

Industrial, em 1916, quando Fayol já tinha completado setenta anos. 

Sua obra ficou durante muito tempo desconhecida na França, pela maior 

divulgação do trabalho de Taylor. Exatamente por este temporário desconhecimento 

agregado à demora em traduzir a obra para o inglês, os Estados Unidos levaram cerca de 

quarenta anos para apreciar a obra de Henri Fayol. 

Alguns pontos nos trabalhos de Taylor e Fayol são contrastantes, mas isso não 

pode caracterizá-los como trabalhos em oposição. Sobre os contrastes, Lodi (1978, p. 

46) exemplificou: 

 

Em seu conhecido livro, Fayol elaborou os princípios gerais da 
administração. Alguns desses princípios contrastam com os de Taylor, 
por exemplo, Taylor advogou a supervisão funcional indicando que 
um operário deveria ser controlado por diversos supervisores, cada um 
especializado num aspecto da tarefa do operário. Contrariamente, 
Fayol defendeu o princípio de unidade de comando, segundo o qual 
uma pessoa deve ter apenas um chefe diante do qual ela é responsável 
pelo seu trabalho. 

 

O exemplo demonstra os contrastes entre princípios, mas é inegável que as obras, 

de um modo geral, são complementares. Enquanto Taylor focava em melhorias de 

processos e produtividade, Fayol focava em melhorias na estrutura. Ambos buscavam 

padronização, organização e uma administração que não fosse simplesmente empírica, 

para tanto o primeiro desenvolveu uma teoria de baixo pra cima e o segundo 

desenvolveu uma teoria de cima pra baixo. 

Apesar da demora na expansão da obra de Fayol, ele é um dos mais influentes 
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teóricos clássicos, na grande maioria dos textos universitários sobre administração se 

encontra referência às funções do administrador, que foram resultado de seus estudos. 

Segundo Fayol (1960, p. 13):  

 

Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 
Prever é perscrutar o futuro e traçar o programa de ação. 
Organizar é constituir o duplo organismo, material e social da 
empresa. 
Comandar é dirigir o pessoal. 
Coordenar é ligar, unir e harmonizar todos os atos e todos os esforços. 
Controlar é velar para que tudo ocorra de acordo com as regras 
estabelecidas e as ordens dadas. 

 

Fayol (1960) também desenvolveu princípios para a administração, princípios tão 

preditivos quanto os de Taylor (1990), e que devem ser vistos atualmente como 

genéricos, mas que, no entanto, não devem ser de todo ignorados. 

Os princípios de administração de Fayol (1960) são: 

a) divisão de trabalho – para garantir que os grupos e indivíduos estejam focados 

em aspectos específicos da operação, segundo Fayol é a melhor forma de 

utilizar os recursos humanos da organização; 

b) autoridade e responsabilidade – a autoridade foi definida como o direito de dar 

ordens e o poder de ser obedecido; 

c) disciplina – os trabalhadores precisam ter esforço comum para o bom 

andamento da empresa, para tanto, punições devem ser aplicadas 

criteriosamente para encorajar esse esforço; 

d) unidade de comando – os trabalhadores devem receber ordens de uma única 

pessoa, para evitar conflitos e mal-entendidos; 

e) unidade de direção – uma cabeça e um caminho, todos da organização devem 

seguir pelo mesmo caminho, objetivando um mesmo ponto; 

f) subordinação do interesse individual ao interesse geral – interesses individuais 

ou do grupo não devem prevalecer aos interesses da organização; 

g) remuneração pessoal – o pagamento deve ser justo, remunerações não 

financeiras deveriam ser avaliadas;  

h) centralização – quanto maior o grau de centralização, menor a importância do 

subordinado, os graus de centralização e descentralização devem ser avaliados 

por cada empresa e gerente, em cada situação; 

i) ordem – um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar; 
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j) equidade – prezar pela igualdade nas decisões e ações; 

k) estabilidade do pessoal no cargo – fazer o possível para manter pessoal 

experiente, custos com contratação, demissão e treinamento devem ser 

evitados; 

l) iniciativa – encorajar a iniciativa - uma atividade adicional empreendida por 

vontade própria; 

m) espírito de equipe – enfatizar a harmonia e a boa vontade geral entre os 

empregados. 

Apesar de ter desenvolvido princípios preditivos, Fayol (1960) afirmava que nada 

é rígido ou absoluto na administração. 

Fayol conseguiu, com suas pesquisas e sua obra, elevar a administração de uma 

análise de fábrica para a análise da direção geral da empresa, considerando a empresa 

integralmente. 

Além de Taylor (1990) e Fayol (1960) tem-se que mencionar a contribuição de 

Max Weber para o pensamento administrativo, contemporâneo dos outros dois teóricos, 

Weber contribuiu diretamente para o pensamento administrativo com seu estudo 

sistemático da Burocracia. 

Max Weber nasceu em 1864, em Erfurt, Turíngia, parte da Alemanha, naquele 

momento sob domínio da Prúsia. Sociólogo, formado em direito, foi professor 

universitário por quase toda a vida e desenvolveu obras que abrangeram diferentes áreas 

do conhecimento.  

Weber (1999) contribuiu com estudos sobre o capital, possibilitando visões 

diferentes das de Marx (1988), além dos estudos sobre as organizações burocráticas que 

contribuíram e contribuem para a construção dos estudos organizacionais  

Segundo Weber (1999, p. 147), administração burocrática significa: 

 

Dominação em virtude de conhecimento; este é seu caráter 
fundamental especificamente racional. Além da posição de formidável 
poder devido ao conhecimento profissional, a burocracia (ou o senhor 
que dela se serve) tem a tendência de fortalecê-la ainda mais pelo 
saber prático de serviço: o conhecimento de fatos adquirido na 
execução das tarefas ou obtido via “documentação”. 

 

As observações sobre as formas de dominação, tanto nos ambientes 

organizacionais formais, quanto nos ambientes organizacionais informais, são os pontos 

de maior contribuição de Weber para os estudos organizacionais.  
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Nos estudos das organizações burocráticas, Weber auxiliou a delimitar 

características, buscou compreender as situações e delimitar possibilidade. 

As características de uma organização burocrática, segundo Weber (1999), são: 

a) divisão do trabalho; 

b) hierarquia; 

c) regras e regulamentos; 

d) impessoalidade (com clientes e chefes); 

e) compromisso (meritocracia). 

Weber sugeriu a interação dessas características, para que se possa encontrar um 

modo de administração adequado, como demonstram Blau e Scott: 

 

Weber sugere que muitas das características atribuídas às burocracias 
se inter-relacionam de modos particulares; por exemplo, diz-se que a 
especialização promove a habilidade, que a estrutura de autoridade e a 
existência de regras formais dão contribuições vitais à coordenação 
das atividades e que o alheamento aumenta a racionalidade. Ainda 
mais, Weber afirma que essas características e, especificamente, a sua 
combinação, funcionam para maximizar a eficiência administrativa 
(BLAU e SCOTT, 1979, p. 48). 

 

O estudo das organizações burocráticas possibilitou uma análise das melhorias 

que as organizações poderiam obter, através da aplicação desse conceito. A 

sistematização de algo que era aplicado e não analisado possibilitou o surgimento, 

posterior, de uma teoria administrativa focada na estrutura e não apenas na fábrica, 

aproximando, portanto, Weber e seus seguidores, mais dos estudos de Fayol e menos 

dos estudos de Taylor. 

Weber viu a burocracia que estava nascendo, descreveu seus aspectos e abriu 

espaço para que outros pesquisadores ampliassem, posteriormente, a discussão sobre o 

tema, como afirma Lodi (1978, p. 95): 

 

Max Weber constitui um marco importante na História da 
Administração porque soube conceber e descrever o fenômeno da 
burocracia que estava nascendo nos seus dias, na sociedade européia. 
A Sociologia da Burocracia evoluiu depois para a análise do modelo 
burocrático em várias organizações e pela descoberta das disfunções 
burocráticas. 

 

Foram acrescentadas às verificações de Weber outras tantas pesquisas, 

verificações e complementações. Posicionamentos que auxiliaram a conceber a 
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burocracia de forma mais clara e produtiva. A obra de Weber não tem versão final, 

como afirma Faria (1983, p. 23): “A dimensão da obra de Weber é das mais fecundas, 

porque polêmica, de forma que nada do que sobre ela se escreveu é uma ‘versão final’”. 

A Administração Científica tinha seu foco nas atividades e, a Teoria 

Administrativa e a Burocracia, tinham o seu foco na estrutura, faltava uma teoria que 

observasse a organização informal, que ofertasse espaço para a compreensão das 

pessoas. 

Após os ambientes conturbados de subconsumo e a crise econômica gerados pela 

Primeira Guerra Mundial, a brecha existente nas teorias pôde ser suprida, como afirma 

Maurício Tragtenber: 

 

Passando a sociedade norte-americana da fase inicial de subconsumo e 
acumulação para a fase da abundância e alta produtividade, resolvidos 
os problemas econômicos mais imediatos, têm lugar, na empresa, os 
problemas humanos que começaram a ser entendidos. É quando se dá 
o surgimento da Escola das Relações Humanas com Elton Mayo 
(TRAGTENBERG, 1971, p. 18). 

 

Elton Mayo nasceu em 1880, na cidade de Adelaide, na Austrália, era psicólogo e 

trabalhou a maior parte da sua vida na Harvard Business School, foi um dos iniciadores 

e incentivadores da Escola das Relações Humanas. Foi o responsável pela coordenação 

e realização da pesquisa de Hawthorne que originou várias descobertas sobre o 

comportamento humano nas organizações. 

Os experimentos, que ficaram conhecidos como a experiência de Hawthorne, 

foram realizados na fábrica da Western Electric Co., no bairro de Hawthorne, em 

Chicago, Illinois. 

Os estudos de Hawthorne aconteceram de 1924 até 1932 e foram divididos em 

quatro fases, que são: 

a) os estudos de iluminação – pretendia-se entender a relação 

iluminação/produtividade e encontrar o nível ótimo de iluminação; 

b) a sala de teste da montagem de relés – objetivava entender os efeitos das 

pausas e da fadiga sobre a produtividade através de um grupo de teste; 

c) programa de entrevistas – objetivando aprender com as opiniões dos 

funcionários sobre o trabalho; 

d) sala de observação – essa fase objetivava obter informações sobre grupos 

sociais dentro da organização. 
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A experiência de Hawthorne gerou conclusões que influenciaram o modo de ver e 

entender o trabalho e as pessoas. As conclusões geradas por esse experimento são: 

a) os empregados não são motivados apenas por fatores externos; 

b) pausas no trabalho aumentam a produtividade, mas não devem ser observadas 

isoladamente; 

c) o relacionamento social entre operários e a supervisão influenciam de forma 

positiva na produtividade; 

d) em grupos mais sociáveis há cooperação do grupo para ultrapassar 

dificuldades; 

e) a satisfação ou insatisfação afeta diretamente a produtividade; 

f) os grupos informais afetam mais os resultados da produção do que a alta 

administração; 

g) o grupo exerce forte poder sobre o indivíduo; 

h) os grupos restringem ou incentivam a força de trabalho do indivíduo; 

i) inovações técnicas para aumentar produtividade sem aumento de salário 

desagradavam os operários. 

A experiência trouxe conclusões, mas trouxe questões a serem respondidas pelos 

pesquisadores organizacionais da época, como afirma Lodi (1978, p. 76): 

 

A pesquisa de Hawthorne colocou três novos problemas para a 
administração: 
a. Problemas de mudança na estrutura social, isto é, as implicações 
das mudanças técnicas e formais na estrutura informal. 
b. Problemas de controle e comunicação, isto é, problemas de 
formação dos supervisores, de revisão da lógica administrativa e de 
transmissão de uma precisa informação através da estrutura de chefia. 
c. Problemas de ajustamento do indivíduo na estrutura, isto é, boa 
orientação e avaliação do empregado de modo que ele rapidamente se 
integre na organização. 

 

Estes problemas, que aos experimentos de Hawthorne apresentaram, 

possibilitaram a pesquisa na área, observando o indivíduo e aspectos de grupos 

informais. 

No entanto, é válido lembrar que autores como Tragtenberg (1971) entendem que 

a Teoria das Relações Humanas era uma versão edulcorada da Teoria Clássica e que, no 

fundo, era uma forma de manipulação do indivíduo.  

 

Para Elton Mayo a cooperação dos operários reside na aceitação das 
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diretrizes de administração, representando um escamoteamento das 
situações de conflito industrial. Nesse sentido, ele continua a linha 
clássica taylorista, este acentuava o papel da contenção direta, aquêle 
a substitui pela manipulação (TRAGTENBERG, 1971, p. 19). 

 

Todos esses fatos, modificações e construções aconteceram enquanto o mundo 

vivia uma adaptação à revolução industrial e aos impactos do início e fim da Primeira 

Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. No pós Segunda Guerra o mundo 

mudou e as formas de entender a administração também mudaram. 

 

 

2.1 Pós Segunda Guerra Mundial 

 

 

A Segunda Guerra Mundial modificou e influenciou diretamente a construção do 

pensamento organizacional. Antes, a grande maioria dos pensadores e influências desta 

área era Européia, como afirma March (2007, p. 11): 

 

Os antepassados facilmente reconhecíveis do moderno conhecimento 
organizacional incluem cientistas sociais europeus notáveis como 
Emile Durkheim, Alfred Marshall, Robert Michels, Gaetano Mosca, 
Vilfredo Pareto, Adam Smith e Max Weber. Eles foram 
suplementados pelos engenheiros organizacionais europeus iniciais, 
tais como Henri Fayol e Lyndall Urwick. 
Alguns escritores norte-americanos, como Luther Gulick, Elton Mayo 
(na verdade australiano, a maior parte de sua vida), John Dewey, Mary 
Parker Follett e Frederick Taylor foram pioneiros, mas o campo de 
origem pré-Segunda Guerra Mundial foi principalmente europeu. 

 

No pós Segunda Guerra, em virtude da devastação da Europa e da migração de 

pensadores judeus para a América do Norte, antes e durante a guerra, a produção 

acadêmica na área passou a ter seu centro situado nos Estados Unidos da América. 

Havia uma demanda por novos profissionais e, para a formação desses novos 

profissionais, eram necessários mais pesquisadores e acadêmicos. A economia e o 

processo de expansão estavam em franco crescimento e, por essas e outras razões, a 

demanda por profissionais especializados crescia e esta nova necessidade gerou um 

crescimento no número de pessoas inscritas em universidades. Sobre este aumento de 

procura e produção de informações, March (2007, p. 12) afirma que: 
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O campo não cresceu como resposta a excitantes novas descobertas, 
achados, ou teorias, nem como resposta a uma clara e esmagadora 
demanda de conhecimento, por parte da sociedade. Ela cresceu em 
função de um rápido crescimento da oferta de estudiosos. A demanda 
que levou ao aumento de estudiosos não era por conhecimento, mas 
uma demanda por professores para ensinar aos crescentes números de 
estudantes universitários. Como o número de estudiosos cresceu, 
ocorreu o mesmo com o número de trabalhos produzidos. Como o 
número de trabalhos cresceu, o mesmo ocorreu com o número de 
revistas para publicá-los. 

 

A Segunda Guerra Mundial modificou as pessoas, a geografia dos povos, a 

estruturação política e de poder, a economia e até mesmo a forma de fazer ciência.  

Com início em 01 de setembro de 1939 e término em 02 de setembro de 1945, 

esse conflito bélico envolveu as forças armadas de mais de setenta países, divididos em 

dois blocos, que foram denominados de aliados e as potências do eixo. 

O período relativo à Segunda Guerra Mundial tem números, mesmo que 

imprecisos, que impressionam, são mais de 50 milhões de mortos, da comunidade judia 

foram assassinados entre 5 a 6 milhões pessoas. Como afirma Arruda (1997, p. 357): 

 

Não se pode garantir com exatidão o número de judeus mortos nos 
campos de concentração; cálculos oficiais garantem que de 5 a 6 
milhões foram eliminados, sem incluir nessa cifra os que morreram de 
fome e doença nos guetos. Mais de 2/3 dos judeus da Europa foram 
mortos. Segundo dados oficiais, somente em Auschwitz 22 mil judeus 
foram eliminados e cremados em apenas 3 dias. 

 

Os Japoneses que faziam parte das potências do eixo também tiveram grandes 

perdas humanas, na batalha de Iwo Jima morreram cerca de 21 mil japoneses e na 

batalha de Okinawa, outros 100 mil pereceram, a bomba atômica lançada em Hiroshima 

destruiu 60% da cidade e matou mais de 78 mil pessoas. 

Além das perdas humanas, houve as perdas materiais. Por toda a Europa havia 

cidades em ruínas, pontes, ferrovias, portos, minas e terras agrícolas destruídos.  

Houve também consequências para as pessoas que, direta ou indiretamente, foram 

atingidas pela guerra. A forma de pensar e de entender o mundo mudou. No pós-guerra 

um lado do mundo se tornou capitalista e outro lado socialista, um lado precisava se 

reconstruir e outro lado precisava se entender. Potências surgiram, terras de sonho 

foram apresentadas, novas possibilidades acenadas. 

Diante de todas essas mudanças, diante deste mundo novo que precisava ser 

construído, havia pensadores, sociólogos, psicólogos, engenheiros, pessoas que 
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auxiliaram na construção desses países, de várias formas, dentre elas, nos modos de 

entender e pensar as organizações. 

Estas organizações, que independentemente de estarem em países como o Japão 

que foi destruído ou nos Estados Unidos em franca expansão, precisavam ser 

administradas, geridas e foi isso que se fez. 

A retomada dos conceitos clássicos da administração, de forma revista e adaptada 

para a nova realidade, foi um dos primeiros movimentos. Estudos sobre processos 

administrativos tomaram o espaço dos estudos organizacionais, a administração por 

objetivos auxiliou a compreender e, de certa forma, unir a motivação do indivíduo com 

o lucro pretendido pela empresa. 

As organizações passaram a entender a necessidade da correlação com o ambiente 

e com o indivíduo. Surgem então os estudos e práticas organizacionais focados no 

sistema, entendendo o todo como sendo maior que a soma de todas as partes. A 

interdependência das partes que formam o todo passa a fazer parte das práticas e estudo 

organizacionais.  

E ainda no final dos anos 1940, início dos anos 1950, surgem os estudos com foco 

nas necessidades dos indivíduos, com foco nos estudos motivacionais e também com 

foco no contexto organizacional. O Behavorismo buscou relacionar os interesses do 

indivíduo e da empresa  

Foco no todo, foco no indivíduo, observação do contexto organizacional e 

proximidade a outras ciências foram alguns dos caminhos trilhados para se entender as 

organizações.  

Os clientes, tanto internos, quanto externos passaram a influenciar diretamente na 

forma de conceber as organizações, a comunidade deixa de ser um expectador e passa a 

ser um ator. As organizações compreendem que elas necessitam da aproximação com os 

clientes, com suas necessidades e disposições. A abertura dos sistemas organizacionais 

passa a ser inevitável, a antiga concepção de empresa como sistema fechado perde 

espaço. As organizações abrem seus sistemas, compreendem que fazem parte de um 

todo maior do que elas e que se manter fechada em si não seria uma estratégia viável.  

Segundo Reed (1998, p. 70): 

 

Ao final dos anos 40 e começo dos anos 50, essa concepção de 
organização como sistemas sociais voltados para as “necessidades” de 
integração e sobrevivência das ordens societárias maiores, das quais 
elas faziam parte, estabeleceu-se como o modelo teórico predominante 
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dentro da análise organizacional. 
 

Outro destaque nesse período é a mudança no processo de tomada de decisão. A 

forma de decidir passa a considerar a comunidade e a estrutura organizacional. Entender 

o ambiente, interno e externo, passa a fazer parte fundamental no processo de tomada de 

decisão. Despolitizar, deixar de acreditar em padrões ou esquemas que solucionam 

problemas e observar o ambiente são aspectos fundamentais nesse período, como afirma 

Reed (1998, p. 71): 

 

O funcionalismo estrutural e a teoria de sistemas também fizeram uma 
“despolitização” eficaz dos processos de tomada de decisão por meio 
dos quais se estabelece uma adaptação funcional adequada entre a 
organização e seu ambiente. 

 

Durante este período autores que compartilharam das ideias e colaboraram no 

desenvolvimento das escolas behavorista, estruturalista e de sistemas, auxiliaram 

profundamente na construção do pensamento administrativo. 

Uma das grandes contribuições do behavorismo às organizações é o rompimento 

com a forma romântica com que a Teoria das Relações Humanas entendia os modos de 

trabalho e a análise mais criteriosa do processo de tomada de decisão, situações 

ignoradas pelos clássicos, como afirma Motta (1970a, p. 99): 

 

Segundo os behavoristas da teoria das organizações, os clássicos 
falharam ao descuidar-se da análise das decisões e dos limites da 
racionalidade impostos por qualificações, hábitos, valores e 
conhecimento, bem como ao tentarem impor princípios rígidos à 
administração. Na verdade, a maioria dos chamados princípios são 
como provérbios, isto é, existem aos pares, ou seja, para cada 
princípio de administração existe um outro que lhe é contraditório. 

 

O Behavorismo nas organizações trouxe contribuições observáveis até os dias 

atuais, estudos sobre motivação fazem parte deste leque de pesquisas. A Hierarquia das 

Necessidades de Maslow faz parte da gama de estudos organizacionais com enfoque 

comportamental. 

A hierarquia das necessidades de Maslow apresenta um leque de cinco 

necessidades que devem ser superadas gradativamente, das primárias até as secundárias. 

As necessidades primárias são: 

a) necessidades fisiológicas – comer, dormir, se abrigar; 
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b) necessidades de segurança – estabilidade. 

As necessidades secundárias são: 

a) necessidades sociais – relacionamento interpessoal; 

b) necessidade de estima – auto-apreciação, status; 

c) necessidade de auto-realização – realização do próprio potencial. 

O estudo e a validade da hierarquia das necessidades de Maslow não foram 

devidamente confirmados, contudo, a utilização desta hierarquia é constante por sua 

fácil compreensão e aceitação em ambientes profissionais. 

Além da Hierarquia das Necessidades de Maslow, outros exemplos de estudos 

behavoristas são a teoria X e Y de Mcgregor, a teoria dos dois fatores de Herzberg, os 

estudos de Likert e Argyris, dentre outros. 

O estruturalismo, por sua vez, tem como característica básica, segundo Pouillon 

(1968), o fato de que o todo é maior do que a soma das partes. Abre assim os estudos 

organizacionais para uma concepção de interação e interdependência. 

Nenhum conjunto que não entenda a interdependência de suas partes, como fato, 

pode ser objeto do estruturalismo. Essa escola conseguiu abranger aspectos das escolas 

Clássica e de Relações Humanas, só que no caso da segunda, impondo grande crítica e 

caracterizando uma ruptura, alegando o caráter manipulativo da Teoria da Relações 

Humanas, como demonstra Motta (1970b, p. 26): 

 

Tal ruptura caracterizou-se nas obras de alguns estruturalistas por uma 
crítica violenta a uma ideologia que parece encarar o conflito social 
como patológico e que em seu caráter marcadamente prescritivo e 
paternalista traz a legitimação da manipulação dos empregados. 

 

As contribuições centrais dos estruturalistas para os estudos organizacionais 

foram: 

a) a caracterização do homem organizacional – que deve ter, como características 

de personalidade para sobreviver no ambiente organizacional, flexibilidade, 

resistência a frustração, capacidade de adiar recompensas e o desejo 

permanente de realização; 

b) os conflitos inevitáveis – o conflito entre grupos é um processo social e um 

impulsionador do desenvolvimento; 

c) os incentivos mistos – os clássicos deram enfoque excessivo à remuneração 

financeira, os teóricos das relações humanas enfoque excessivo as 
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remunerações psicossociais. Os estruturalistas afirmaram a necessidade de 

ambas respeitando as proporções e necessidades. 

Críticas a respeito da teoria estruturalista houve e foram fortes, contudo não se 

pode questionar a sua contribuição para o desenvolvimento dos estudos organizacionais. 

Sobre as contribuições da Escola Estruturalista aos estudos organizacionais, Motta 

(1970b, p. 41) afirma que: 

 

A despeito dessas reações mais ou menos violentas, a contribuição do 
estruturalismo à teoria das organizações parece indiscutível pela 
consolidação da incorporação iniciada pelos behavoristas, dos estudos 
de outros tipos de organizações, que não as emprêsas, bem como pela 
ênfase nova nas relações entre as partes da organização, tais como 
grupos e outros elementos formais, os vários níveis hierárquicos, as 
recompensas e incentivos sociais e materiais, além do destaque dado 
às relações entre a organização e seu ambiente, que preparou o campo 
para a análise baseada na teoria geral dos sistemas abertos. 

 

A teoria geral dos sistemas teve seu início com Ludwig von Bertalanffy, que deu 

abertura às concepções sobre sistemas já em 1924, a ideia só tomou forma e força na 

década de 1960. O objeto central da teoria é que os ramos distintos da ciência podem se 

juntar na análise de um mesmo objeto, que a grande dúvida que uma ciência não 

consegue resolver pode ter resposta em outra ciência, ou seja, pela observação através 

de outro ângulo. 

A Teoria Geral dos Sistemas entende o universo e todas as suas partes como 

sistemas, e esses sistemas como conjuntos interagentes e interdependentes. 

Na teoria organizacional as principais contribuições da Teoria de Sistemas foram: 

a) o homem funcional – o homem tem que se sentir livre e saber que para tanto é 

necessário fazer concessões; 

b) os conflitos de papéis – baseado nas três variáveis que envolvem o homem 

funcional, sendo elas organizacionais, de personalidade e interpessoais; 

c) incentivos mistos – em ambientes diferentes, interesses por incentivos 

diferentes. 

A abordagem sistêmica abre a perspectiva da observação da organização como 

uma teia interligada, a compreensão e aplicação dos conceitos oriundos desta 

abordagem foram aceitos, mas nem sempre executado nas organizações. 

Durante o período pós Segunda Guerra Mundial os estudos organizacionais no 

Brasil não são formados apenas por replicações e validações das teorias estudadas nos 
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Estados Unidos, ou pela produção Européia. Essas replicações e busca por validações 

constituem a maior parte do trabalho acadêmico e em alguns momentos se tem até uma 

aplicação das teorias estrangeiras sem adaptação para a realidade nacional, o que tende 

ao fracasso. 

A produção acadêmica nacional, neste período, também é constituída de análises 

inéditas. Dois autores se destacam nesta categoria, sendo eles, Alberto Guerreiro Ramos 

e Maurício Tragtenberg. 

Alberto Guerreiro Ramos nasceu em 13 de setembro de 1915 em Santo Amaro da 

Purificação na Bahia, bacharelou em Ciências Sociais e em Direito. É autor de várias 

obras, entre elas estão: Uma introdução ao histórico da organização racional do 

trabalho; A sociologia industrial (1952); A redução sociológica (1958); e Administração 

e contexto brasileiro (1966). 

O livro de 1966, que na primeira edição chamava “Administração e Estratégia do 

Desenvolvimento” e, quando reeditado pela Fundação Getúlio Vargas, em 1983, foi 

rebatizado, apresentava críticas severas à forma convencional de entender as teorias 

organizacionais, tais críticas chamaram a atenção da Universidade do Sul da Califórnia, 

que o convidou para lá lecionar. 

Uma das críticas realizada por Guerreiro Ramos, no livro supracitado, consiste no 

fato da administração estar fadada ao fracasso enquanto não considerar a complexidade 

das organizações. 

 

O estudo científico da administração está destinado a frustrar-se 
quando isola um de seus elementos, tornando-se tentativa de 
explicação do todo pela parte. É a categoria de totalidade que, 
corrigindo as habituais deficiências de grande número de estudos 
sobre a matéria, decerto poderá propiciar o aparecimento de 
verdadeira ciência da administração, a superação da sua atual fase 
anárquica de escolas e correntes em dissídio, as quais decorrem ou de 
que seus respectivos prógonos insistem em fazer generalizações sem 
cabal validade genérica, ou de que confinam a sua análise da 
administração num dos seus aspectos parciais, e não a consideram em 
sua concreta complexidade (RAMOS, 1983, p. 3). 

 

A crítica impetrada pelo autor, ao estudo científico da administração, vai além do 

que engloba a abordagem sistêmica, a diferença é que nessa crítica ele fala sobre a 

necessidade de unificação de teorias organizacionais, objetivando compreender a 

complexidade do todo, a inter-relação entre os vários ramos da administração, é 

necessário para que a administração seja vista e administrada por inteiro e não apenas 



 

 

 

39

com enfoque em algumas partes, ou teorias. 

Autores com Paula (2007, 2010) afirmam que os estudos críticos nacionais têm 

seu início com os posicionamentos e estudos de Alberto Guerreiro Ramos e de Maurício 

Tragtenberg.  

 

No caso brasileiro, verificamos a existência de estudos 
organizacionais críticos (EOC) antes da consolidação da corrente na 
Europa e Estados Unidos: Guerreiro Ramos produziu trabalhos com 
essas características entre as décadas de 1950 e 1980, e Maurício 
Tragtenberg, entre as décadas de 1970 e 1990. Além disso, outros 
acadêmicos brasileiros atuaram na área na década de 1980, 
desenvolvendo estudos críticos que antecedem o espraiamento do 
movimento Critical Management Studies (CMS) e que são um 
paralelo aos EOC de língua francesa (PAULA, 2010, p. 11). 

 

Maurício Tragtenber nasceu em 4 de novembro de 1929, em Getúlio Vargas no 

Rio Grande do Sul, bacharelou em História e completou o Doutorado em Política, sua 

contribuição para os estudos organizacionais envolvem os estudos críticos e a 

autonomia organizacional. 

Tragtenberg defendia conceitos anarquistas e marxistas para a administração das 

organizações, ideias como a co-gestão faziam parte de seu repertório, como a seguinte 

afirmação: 

 

Os autores conservadores vêem na co-gestão o risco de violação da 
estrutura hierárquica, responsável pela boa marcha das empresas. O 
Conselho de estabelecimento alemão diferenciou nesse sentido a co-
gestão, onde a concordância do Conselho de Estabelecimento é 
requerida, e a cooperação, que exige consultas para a obra comum, 
mas não um acordo preestabelecido. A empresa industrial atual 
transcorre no nível onde os poderes dirigentes pertencem à sociedade 
que é proprietária, pelo menos, das instalações industriais e meios de 
produção (o sentido italiano da azienda). 
É ao nível da sociedade global que a co-gestão (ou co-decisão) tem 
seu sentido amplo de divisão do poder (TRAGTENBERG, 1980, p. 
60). 

 

Os estudos críticos nacionais têm características autônomas, com obras que datam 

do final dos anos 1950, como afirma PAULA (2010, p. 12): 

 

Guerreiro Ramos antecipa-se a várias obras internacionais, pois 
explicita preocupações típicas do campo dos estudos organizacionais 
em 1966, com a publicação do livro administração e contexto 
brasileiro [...]. Maurício Tragtenberg, publicou em 1956 seu primeiro 
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trabalho de natureza crítica, Planificação: Desafio do século XIX [...].  
 

As pesquisas em estudos organizacionais na Europa voltam a ter força em outro 

período e com enfoques diferentes. Segundo March (2007), os estudos na Europa 

sofreram uma influência forte dos movimentos de contra cultura e trazem, de forma 

marcante, aspectos que remetem a esse momento histórico, tais como estudos sobre 

gêneros, ecologia organizacional, entre outros. 

Segundo Steil (1997, p. 63): 

 

A partir das décadas de 70 e 80, várias críticas foram feitas aos 
padrões estabelecidos para a teorização sobre organizações. Foram 
diversas as origens de tais críticas, e englobaram perspectivas 
influenciadas por uma combinação de marxismo, teoria crítica e 
metodologia etnológica; perspectivas que buscavam a identificação de 
múltiplos paradigmas sociológicos, entre eles o próprio feminismo. 

 

As certezas caíram por terra, os conhecimentos passaram a ser conclusivos por 

períodos menores, rapidamente complementos a ideias e teorias apareciam. Toma forma 

a valorização em relação à qualidade de vida no lugar de se valorizar aspectos práticos 

da vida. 

Os estudos em administração passam a ter posicionamentos mais específicos e 

refletem o momento que vive a sociedade, ou seja, busca demonstrar a importância da 

qualidade de vida, do respeito à diversidade e do respeito ao indivíduo. Sem contar a 

onda antiamericana, reflexo, entre outras coisas, da Guerra do Vietnã. 

Durante os anos 1980, novas mudanças organizacionais acontecem, os 

consumidores mudam seu modo de consumir e as organizações passam a ter 

necessidade de verificar, com maior rigor, as relações de custo benefício. A teoria de 

custo de transação, que objetiva observar os ajustes adaptativos que as organizações 

precisam fazer para responder as pressões do mercado e de seus concorrentes, e a teoria 

de ecologia populacional, que busca verificar as seleções que as organizações sofrem 

pelo meio em que estão exercendo suas atividades, são exemplos claros desse novo 

momento, que passa a observar a necessidade da preocupação com os aspectos relativos 

ao mercado. 

Nos anos 1990 revisitaram-se trabalhos de Weber e foi introduzido Foucault nos 

estudos organizacionais, esses e outros autores auxiliaram na visualização e 

desenvolvimento de teorias que focavam o poder, a estrutura de classes e propriedade, o 
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impacto de mercados, profissões e gênero nas organizações. 

A globalização e a mudança no modo do indivíduo entender as distâncias e modos 

de compra, também influenciaram diretamente os estudos organizacionais. 

As pessoas mudaram, estão mais proativas, buscam novos limites para seu 

trabalho, realizações profissionais passaram a fazer parte dos objetivos dos indivíduos. 

As organizações entendem que existem recursos intangíveis nas organizações e essas 

concepções abrem espaço para teorias como a etnometodologia, abordagens pós-

modernistas, a teoria de tomada de decisão neoracionalista, a teoria rede ator e a teoria 

pós-estruturalista. 

O futuro dos estudos organizacionais não se pode antecipar, mas pode-se acreditar 

que as mudanças que aconteceram até hoje e os fatos atuais moldarão o futuro. Segundo 

March (2007, p. 17) alguns fatos atuais podem influenciar nos estudos organizacionais 

no futuro, que são: 

 

Existem muitas características evidentes no presente, que pode ter 
implicações para o futuro: 
• O movimento em direção aos vínculos econômicos, políticos e 
culturais, globais; 
• A elaboração contínua de tecnologias de informações e biológicas; 
• A redução da centralização econômica, política e cultural, na 
Europa e América do Norte; 
• A alteração da distribuição da riqueza; 
• A crescente onda de crenças religiosas no Judaísmo, Cristianimo e 
Islamismo, fundamentalistas; 
• O declínio da tolerância da terra à espécie humana. 

 

Atualmente os estudos organizacionais têm tido um enfoque prático, o ensino da 

administração busca formar profissionais prontos para o mercado, os aspectos 

sociológicos têm perdido espaço na formação dos novos profissionais e esta postura do 

ensino, juntamente com os pontos acima citados por March (2007), podem forjar o que 

virá a ser os estudos organizacionais no futuro. 

Os momentos históricos influenciam no modo de entender e de pesquisar sobre 

diferentes áreas e assuntos. Todo processo de construção de conhecimento desenvolvido 

pela humanidade tem relação direta com os momentos históricos, como afirma Andery 

(2007, p. 13): 

 

Tanto o processo de construção de conhecimento quanto o seu produto 
refletem o desenvolvimento e a ruptura ocorridos nos diferentes 
momentos da história. Em outras palavras, os antagonismos presentes 
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em cada modo de produção e as transformações de um modo de 
produção a outro serão transpostos para as idéias científicas 
elaboradas pelo homem. 

 

Como os estudos organizacionais são um ramo do conhecimento, sua construção 

não poderia seguir caminho diferente. A construção do pensamento em administração 

foi influenciada e reflete alguns eventos históricos marcantes. Segundo March (2007), 

são três os eventos históricos que influenciaram, de forma preponderante, os estudos 

organizacionais, que são: 

a) o fim da Segunda Guerra Mundial; 

b) os movimentos de protesto da década de 1960 e 1970; e 

c) o colapso do império Soviético e o triunfo dos mercados. 

A Segunda Guerra Mundial, como já mencionado neste capítulo, foi um evento 

que gerou mudanças no modo de ver e conceber o mundo e as organizações, esses 

novos pontos de vista e concepções levaram a um novo modelo de construção de ideias 

e por, consequência, de formação de teorias. 

Alguns grandes pesquisadores dos estudos organizacionais tiveram que deixar a 

Europa, em sua grande maioria fugindo da Guerra, antes, durante ou depois dela, o que 

fez com que a força acadêmica se deslocasse da Europa para a América do Norte. 

Judeus fugidos da perseguição nazista auxiliaram a construir a potência acadêmica 

norte-americana, como afirma March: 

 

Um fator significante, tanto na recuperação do conhecimento da 
América do Norte quanto nas direções que esta recuperação trouxe foi 
a extraordinária imigração de estudiosos para a América do Norte 
vindos da Alemanha, Áustria e o resto da Europa Central, durante os 
anos 1930. Esses estudiosos, que nasceram judeus na Europa Central e 
que vieram para os Estados Unidos para fugir à perseguição, incluindo 
alguns dos mais distintos subseqüentes colaboradores, à academia 
norte-americana, sobre organização. Peter Blau, Fritz Heider, Kurt 
Lewin, Fritz Machlup, Jakob Marschak, Leo Hurwicz, Oskar 
Morgenstern, Anatol Rappoport, Joseph Schumpeter, Alfred Schütz, 
Friedrich A. von Hayek, Ludwig von Mises e John von Neumann, 
entre outros (MARCH, 2007, p. 12). 

 

A América do Norte além de ter constituído uma força acadêmica, saiu da guerra 

com prejuízos menores e conseguiu se recuperar mais rápido, o que auxiliou no 

aumento da força produtiva, na ampliação dos negócios. Esses aumentos levaram a uma 

busca por pessoal especializado para trabalhar, demanda que naturalmente elevou a 
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busca por faculdades. 

Como em uma reação em cadeia, uma ação levou a outra, que terminou em mais 

pessoas na academia, um aumento no número de professores e de produção científica, 

colocando, assim, os Estados Unidos como centro dos estudos científicos em 

administração naquele momento. 

Esse período pós Segunda Guerra gerou reflexos na forma de conceber o 

pensamento administrativo e, segundo, March (2007), os sinais mais marcantes 

impressos nos trabalhos sobre estudos organizacionais concebidos durante este período 

são as pesquisas quantitativas sobre: 

a) população organizacional; 

b) tomada de decisão; 

c) processamento de informação; 

d) redes de aprendizagem; e  

e) estruturas. 

Os movimentos de protesto da década de 1960 e 1970 foram manifestações 

populares lideradas, a princípio, por jovens, mulheres, estudantes e profissionais 

liberais. Não eram ações isoladas, eram movimentos ordenados que envolveram 

milhares de pessoas que buscavam ações contrárias às manifestações narcisistas, 

comuns à época.  

Sobre esse momento, Alonso (2009, p. 51) afirma que: 

 

A ruptura está no próprio nome que o fenômeno ganhou. Tratava-se 
seguramente de “movimentos”, no sentido de ações coordenadas de 
mesmo sentido acontecendo fora das instituições políticas, mas não 
eram, de modo algum, protagonizadas por mobs, tampouco por 
“proletários”. Eram jovens, mulheres, estudantes, profissionais 
liberais, sobretudo de classe média, empunhando bandeiras em 
princípio também novas: não mais voltadas para as condições de vida, 
ou para a redistribuição de recursos, mas para a qualidade de vida, e 
para afirmação da diversidade de estilos de vivê-la. 

 

Esses eventos históricos imprimiram, na academia, um ambiente envolto em 

conceitos como: 

a) oposição ao envolvimento americano no Vietnã e a hegemonia americana; 

b) uma perspectiva de apoio a sensibilidade feminina, a retórica e a história; 

c) uma radical crítica a sociedade e as ciências sociais (principalmente marxista); 

d) um visão construtivista social, pós-estruturalista e pós-moderna; 
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e) um entusiasmo romântico com o “flower-power” e outros implementos da 

contracultura. 

Esse ambiente imprimiu marcas nos estudos organizacionais, principalmente na 

escola européia, afinal, a Europa demorou um pouco mais que os Estados Unidos da 

América para se reerguer após a guerra e, apesar de ter tido produções durante o período 

pós-guerra até 1970, foi apenas durante a década de 1970 que sua comunidade 

acadêmica ficou realmente fortalecida, com as buscas por cursos acadêmicos voltando a 

crescer e com a ampliação de jornais e revistas, como aconteceu na América do Norte 

vinte anos antes. 

Segundo March (2007), os principais reflexos impressos por este período nos 

estudos organizacionais são as pesquisas qualitativas sobre: 

a) cultura; 

b) gênero; 

c) construção de sentido; 

d) construção social; e 

e) poder. 

O último momento histórico influenciador aos estudos organizacionais, segundo 

March (2007), é o colapso do império soviético e o triunfo dos mercados. 

Em 1990 com a queda do muro de Berlim o intuito socialista ruiu, é a unificação 

da Alemanha e o fim da parte socialista deste país. A união soviética, após anos de lutas 

e tentativas de se manter, acaba oficialmente em dezembro de 1991. Com o fim do 

império soviético caem por terra algumas ideologias, algumas concepções que, até 

então, eram vistas como absolutas por alguns pensadores. 

As críticas marxistas que impregnavam a academia perdem força, as concepções 

capitalistas ficam mais fortes e as escolas de negócios assumem papel ainda mais forte. 

Segundo March (2007), os reflexos impressos, por este período, nos estudos 

organizacionais são as pesquisas sobre: 

a) liderança; 

b) fusões; 

c) terceirização; e 

d) empreendedorismo. 

Este período deixa seus estudantes fascinados com o poder do mercado. Afasta 

boa parte das escolas dos assuntos estudados nos períodos anteriores e das ciências 

sociais e humanas, e pesquisas correlatas a essas áreas ficam escassas. A reação em 
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cadeia que aconteceu nos EUA após a Segunda Guerra, que aconteceu na Europa pós-

movimentos sociais de 1960 e 1970, se manifesta na Ásia após o colapso do Império 

Soviético, como afirma March (2007, p. 16): 

 

Embora claramente exista e seja importante na América do Norte e na 
Europa, a terceira onda parece ser ainda mais importante na Ásia. A 
rápida expansão no número de estudiosos, que adquiriram experiência 
na América do Norte nas décadas depois da Segunda Guerra Mundial 
e na Europa nas décadas após os movimentos protestantes, dos anor 
1960, caracterizaram a maior parte dos países asiáticos nas décadas 
após a ruína do Império Soviético. 

 

As afirmações de March, sobre as influências dos eventos e sobre os momentos 

em que as diferentes regiões do mundo aumentaram a sua produção e influências em 

estudos organizacionais, podem levar a uma falsa avaliação de que os reflexos que ele 

apresenta só apareceram nas regiões mencionadas, o que não é real. Os reflexos, 

segundo March, podem e devem ser percebidas nas produções acadêmicas produzidas 

pelo mundo, afinal as escolas que dominam a produção em determinado período, 

acabam de algum modo influenciando a produção do restante das comunidades 

acadêmicas, de forma a corroborar ou refutar suas descobertas, mas o objeto de pesquisa 

segue, portanto, sendo o mesmo. 

No Brasil muito se escreve sobre a replicação da produção acadêmica, sobre a 

falta de criatividade de nossa pesquisa. Bertero (2007) faz um paralelo com March 

(2007), para apresentar alguns pontos importantes sobre a pesquisa administrativa 

nacional. 

Sobre o primeiro período, Bertero afirma que: 

 

E quanto ao Brasil, que balanço poderíamos fazer dos EO? No país, os 
EO surgiram em um contexto de desenvolvimento econômico e de 
uma visão absolutamente otimista e confiante no futuro do país. 
Acreditava-se que o Brasil seria uma potência intermediária no início 
do século XXI, e que os grandes problemas nacionais de 
enriquecimento e distribuição da riqueza estariam solucionados. O 
século passado, especialmente a partir de 1930, viu a economia deixar 
a predominância do setor primário e o avanço da industrialização. Ela 
acelerou-se após o término da Segunda Guerra Mundial.  
Foi nesse contexto que surgiram as escolas de Administração e, nelas, 
se iniciaram os EO. A abertura de cursos de Administração implicava 
e direcionava para a profissionalização da Administração e não mais, 
necessariamente, para empresas dirigidas exclusivamente por seus 
proprietários. As idéias de burocratização, formalização e 
racionalização exerceram considerável influência e apontam para uma 
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peculiaridade brasileira: aqui, os EO surgiram em escolas de 
Administração e a partir de cursos de TGA (Teoria Geral da 
Administração) (BERTERO, 2007, p. 5). 

 

Sobre o segundo período Bertero afirma que: 

 

Embora os docentes e pesquisadores das décadas de 1960, 1970 e 
1980 tivessem formação em ciências sociais, isso não fez com que os 
departamentos de ciências sociais se interessassem por EO. As 
preocupações das ciências sociais entre nós se voltavam para a 
explicação do subdesenvolvimento brasileiro e das causas de nosso 
"atraso", de modo que as organizações constituiriam um universo de 
pouca importância. Após um início "funcionalista" na Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo, as ciências sociais no Brasil 
"descobrem" o marxismo, que passa à condição de teoria explicativa 
hegemônica em nosso meio acadêmico. Dele surge a teoria da 
dependência, que tanto marcou nosso itinerário intelectual 
(BERTERO, 2007, p. 5). 

 

Em relação ao último período Bertero afirma que: 

 

Embora não tenhamos augurado triunfalmente o fim do comunismo, 
também não podemos dizer que tenhamos nos alegrado com o 
"triunfo" do capitalismo e dos mercados. Mas, paradoxalmente, houve 
nos meios profissionais de Administração um acolhimento de temas 
como globalização, livre comércio, abertura da economia e 
preponderância do mercado, em detrimento do papel econômico do 
Estado. O reflexo desses acontecimentos sobre os EO também se vem 
fazendo sentir: estudos sobre liderança, empreendedorismo, 
desempenho organizacional e APLs (Arranjos Produtivos Locais) ou 
clusters têm aumentado. A aproximação entre EO e estratégia é 
bastante significativa (BERTERO, 2007, p. 5). 

 

Diante das observações de March (2007) e Bertero (2007) pode-se compreender 

que os estudos organizacionais refletem aspectos dos eventos históricos, e que os 

estudos nacionais não são diferentes. É possível avaliar, também, que a utilização da 

perspectiva de March (2007), para atingir o objetivo proposto para este trabalho é 

relevante. 

Portanto, para que possamos entender quais os principais impactos dos eventos 

históricos nos estudos organizacionais nacionais, uma das ferramentas foi o 

estabelecimento dos principais eventos históricos. Segundo as definições de March 

(2007) estes são: o fim da Segunda Guerra Mundial; os movimentos de protesto da 

década de 1960 e 1970; e o colapso do Império Soviético e o triunfo dos mercados. 

Entendendo que os anos, ou décadas, impactados por cada um destes eventos sejam os 
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anos entre um evento e outro, pode-se afirmar que se tem como período de maior 

impacto do evento fim da Segunda Guerra Mundial, os anos de 1960 até a década de 

1980; do evento movimentos de protesto da década de 1960 e 1970, os anos de 1980 até 

a década de 1990; e em relação ao evento o colapso do Império Soviético e o triunfo do 

mercado, os anos de 1990 até o final da década 2000. As características que, segundo o 

autor, são peculiares a cada época serão utilizadas como ponto de comparação na 

avaliação das características identificadas, após a pesquisa, nos estudos organizacionais 

nacionais. 



3 PESQUISA DE CAMPO 
 

 

O capítulo atual objetiva apresentar e analisar os dados obtidos durante a pesquisa 

que fundamenta o presente trabalho. 

Foram analisados 1953 artigos das revistas RAE – Revista Administração de 

Empresas – e RAUSP – Revista de Administração da Universidade de São Paulo. 

Optou-se por analisar os artigos disponíveis nos acervos virtuais de ambas as revista, 

publicados a partir de 1965. A opção pelos acervos virtuais tem por objetivo permitir 

que, indistintamente, se consiga ter acesso aos artigos analisados, o ano de início da 

análise foi escolhido por possibilitar uma verificação das últimas quatro décadas com o 

adicional dos cinco últimos anos da década de 1960, entendeu-se como importante 

observar os textos deste período, inclusive, em virtude do momento histórico nacional e 

internacional. 

Os artigos analisados foram, a princípio, separados com o objetivo de identificar 

os textos com enfoque em estudos organizacionais. Para melhor organização e para 

que ficasse claro quais as áreas abordadas os artigos foram agrupados da seguinte 

maneira: 

a) Finanças – abrange as áreas de administração financeira, tributos, 

pesquisa operacional e teorias relativas a mercado de ações e bolsa de 

valores; 

b) Marketing – envolvendo além de publicidade e propaganda, os aspectos 

mercadológicos e de consumo; 

c) Pessoas – referente à Treinamento, Recursos Humanos, Motivação e 

aspectos relativos às pessoas dentro e fora do ambiente de trabalho; 

d) Operações – são os aspectos operacionais das organizações e os 

aspectos de processo, praticamente toda a área de administração de 

produção foi agrupada neste tópico; 

e) Contabilidade – todo o aspecto contábil da empresa está agrupado neste 

tópico; 

f) Teoria Econômica – este tópico relaciona as teorias econômicas, 

inclusive aspectos de Economia Social e Economia Internacional; 

g) Administração Pública – este tópico busca agrupar estudos sobre 

administração pública de municípios, estados, e do País, observando 
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suas relações nacionais e internacionais, é aglutinado neste tópico os 

artigos que tratam de urbanismo; 

h) Estudos Organizacionais – neste tópico estão relacionados os artigos 

que serão utilizados na segunda parte deste trabalho, artigos que tratam 

de estudos relativos às organizações e não apenas às empresas, artigos 

que demonstram preocupações e questionamentos com situações que 

podem acontecer em organizações formais e informais, com e sem fins 

lucrativos; 

i) Direito em Administração – aspectos de direito comercial, autoral, 

tributário e modificações em leis e legislações foram aglutinados neste 

tópico; 

j) Práticas em Administração – neste tópico foram elencados artigos com 

temáticas específicas, que tem como foco uma única empresa e que não 

refletem seus comentários em outros ambientes. 

Divididos desta forma chegou-se a seguinte distribuição da produção 

acadêmica nacional: 

Tabela 01 - Artigos RAE e RAUSP, separados em sub-grupos, de 1965 a 2009. 
 

 
Revista 

Administração de 
Empresas (RAE) 

Revista de 
Administração 
(RAUSP) 

Total 

Finanças 106 145 251 

Marketing 107 102 209 

Pessoas 121 90 211 

Operações 117 97 214 

Contabilidade 27 8 35 

Teoria Econômica 98 1 99 

Adm. Pública 125 53 178 

Estudos Organizacionais 184 155 339 

Direito em Administração 10 0 10 

Práticas Administrativas 147 261 408 

Total 1042 911 1953 

 
Fonte: Autora 

 

Os dados acima possibilitam a identificação das proporções de participação de 

cada área nos artigos analisados, o que leva ao Gráfico 01: 
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Gráfico 01 – Artigos RAE e RAUSP, separados em sub-grupos, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 

 

Após essa primeira seleção, obteve-se 339 artigos sobre estudos organizacionais, 

sendo 184 da Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – 

RAE e 155 artigos da Revista de Administração da Universidade de São Paulo – 

RAUSP. O Gráfico 02 demonstra a participação percentual de ambas as revistas no 

estudo. 

 

 
 
Gráfico 02 – Representação da participação de cada uma das revistas. 
Fonte: Autora 
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Tendo em vista que um dos objetivos da presente pesquisa é identificar as 

influências refletidas na concepção dos artigos e pesquisas nacionais, utilizou-se como 

estrutura de análise a divisão dos artigos por décadas. Esta estrutura exige, como 

primeiro passo, a separação cronológica, ato que possibilitou a observação da 

quantidade de artigos publicados década a década. As quantidades publicadas nas duas 

revistas ao longo das décadas, a frequência e/ou constância, podem ser observadas no 

Grafico 03, que utiliza por base os números absolutos de publicações sobre Estudos 

Organizacionais, década a década. 

 

 
 
Gráfico 03 – Gradação dos artigos RAE e RAUSP, separadamente, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 
 

O Gráfico 03 possibilita observar que a Revista RAE tem uma continuidade em 

relação aos números de pulicações em estudos organizacionais ao longo dos anos, a 

década com maior número de artigos produzidos foi a de 1990. 

A Revista RAUSP, por sua vez, inicia suas atividades na década de 1970 e nas 

duas primeiras décadas, mantém o mesmo número de artigos publicados em estudos 

organizacionais. Alcança seu auge de produção acadêmica, no tema, na década de 1990, 

regredindo na década de 2000. 

A verificação conjunta das duas revistas nos leva a uma nova visualização da 

quantidade de publicações, sobre o tema Estudos Organizacionais, década a década 

como apresenta o Gráfico 04. 
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Gráfico 04 - Gradação dos artigos RAE e RAUSP, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 

 

Observando a progressão, das duas revistas, apresentada pelo gráfico acima, pode-

se afirmar que o auge da produção acadêmica nacional, em estudos organizacionais, foi 

na década de 1990, ano em que foram publicados, nas revistas RAE e RAUSP, um total 

de 114 artigos. Houve um aumento de mais de 100% na produção de artigos de uma 

década para a outra. 

Realizada a verificação das progressões da produção acadêmica em estudos 

organizacionais no período, iniciou-se a análise, através dos indicadores já apresentados na 

metodologia e que nesta parte da pesquisa serão especificados e comentados, são eles: 

g) ano de publicação; 

h) palavra-chave; 

i) perspectiva teórica; 

j) vínculo institucional; 

k) tipo de artigo; 

l) autores de referência. 

Cada um destes indicadores será explicado à medida que os dados referentes a 

estes forem apresentados. 

O primeiro indicador é o ano de publicação, que é de fundamental importância para 

que se possa observar em que período determinado artigo foi escrito e, em conjunto com 

outros indicadores, contribui para a identificação de quais influências podem ter auxiliado a 

forjar a construção dos artigos e das ideias apresentadas nas revistas ao longo dos anos. 

O primeiro dado obtido através deste indicador é a quantidade de artigos que 
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foram publicados, ano a ano, o que possibilita observar a participação percentual anual, 

na atividade acadêmica da década. A participação percentual anual da Revista RAE é 

apresentada na Tabela 02: 

 

Tabela 02 – Artigos RAE, de 1965 a 2009. 
 

Ano Publicação N % 

1966 3 1,63% 

1967 5 2,72% 

1968 4 2,17% 

1969 3 1,63% 

1970 6 3,26% 

1971 4 2,17% 

1972 2 1,09% 

1973 1 0,54% 

1974 2 1,09% 

1975 3 1,63% 

1976 5 2,72% 

1977 5 2,72% 

1978 4 2,17% 

1979 5 2,72% 

1980 5 2,72% 

1981 6 3,26% 

1982 1 0,54% 

1983 6 3,26% 

1984 4 2,17% 

1985 3 1,63% 

1986 2 1,09% 

1987 4 2,17% 

Ano Publicação N % 

1988 4 2,17% 

1989 1 0,54% 

1990 2 1,09% 

1991 7 3,80% 

1992 5 2,72% 

1993 9 4,89% 

1994 9 4,89% 

1995 3 1,63% 

1996 2 1,09% 

1997 5 2,72% 

1998 4 2,17% 

1999 1 0,54% 

2000 7 3,80% 

2001 5 2,72% 

2002 7 3,80% 

2003 6 3,26% 

2004 6 3,26% 

2005 3 1,63% 

2006 3 1,63% 

2007 5 2,72% 

2008 3 1,63% 

2009 4 2,17% 
 

Fonte: Autora 
 

Os anos de 1993 e 1994 foram os que apresentaram maior participação percentual 

na demonstração da publicação de artigos em estudos organizacionais na revista RAE. 

Para o Brasil, o período do final da década de 1980 e início da década de 1990 indica 

uma retomada da esperança de desenvolvimento nacional e econômico. Em 1989 

aconteceu, no Brasil, a primeira eleição direta pós-ditadura. O presidente eleito, por sua 

vez, foi retirado do cargo através de impeachment em 1992, seu vice assume e em 

seguida muda-se a moeda e todo plano econômico nacional, surgindo o real, moeda 

oficial até os dias atuais. Essa breve descrição deste período histórico, busca demonstrar 
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o momento de reconstrução e de esperança vivido pelo povo e pelos estudiosos 

brasileiros. Pesquisar, escrever era o mesmo que auxiliar no processo de entendimento 

da nova realidade nacional.  

Os períodos com maior participação percentual anual na demonstração da 

publicação de artigos em estudos organizacionais na Revista RAUSP são diferentes, 

como pode ser observado na Tabela 03: 

 

Tabela 03 – Artigos RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Ano Publicação N % 

1977 4 2,58% 

1978 4 2,58% 

1979 7 4,52% 

1980 6 3,87% 

1981 3 1,94% 

1982 2 1,29% 

1983 3 1,94% 

1984 1 0,65% 

1985 4 2,58% 

1986 3 1,94% 

1987 1 0,65% 

1987 3 1,94% 

1989 1 0,65% 

1991 10 6,45% 

1992 4 2,58% 

1993 4 2,58% 

1994 6 3,87% 

Ano Publicação N % 

1995 9 5,81% 

1996 6 3,87% 

1997 6 3,87% 

1998 3 1,94% 

1999 1 0,65% 

2000 13 8,39% 

2001 5 3,23% 

2002 1 0,65% 

2002 5 3,23% 

2003 5 3,23% 

2004 8 5,16% 

2005 7 4,52% 

2006 6 3,87% 

2007 6 3,87% 

2008 3 1,94% 

2009 5 3,23% 

 

 
Fonte: Autora 
 

Na Revista RAUSP o ano de 2000 é o que apresenta maior participação 

percentual anual na demonstração das publicações de estudos organizacionais, uma das 

razões é o advento da tecnologia da informação e sua influência para as estratégias 

organizacionais. Os artigos abordando, de formas variadas, esse assunto são numerosos 

nesse período. Outro período que se destaca na produção é o ano de 1995 e as razões 

não são diferentes das apresentadas na análise da Revista RAE. 
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A participação percentual anual do conjunto da Revista RAE e da Revista RAUSP 

pode ser observado na Tabela 04: 

 

Tabela 04 – Artigos RAE e RAUSP, sobre Estudos Organizacionais, de 1965 a 2009. 
 

Ano Publicação N % 

1966 3 0,88% 

1967 5 1,47% 

1968 4 1,18% 

1969 3 0,88% 

1970 6 1,77% 

1971 4 1,18% 

1972 2 0,59% 

1973 1 0,29% 

1974 2 0,59% 

1975 3 0,88% 

1976 5 1,47% 

1977 9 2,65% 

1978 8 2,36% 

1979 12 3,54% 

1980 11 3,24% 

1981 9 2,65% 

1982 3 0,88% 

1983 9 2,65% 

1984 5 1,47% 

1985 7 2,06% 

1986 5 1,47% 

1987 5 1,47% 

Ano Publicação N % 

1988 7 2,06% 

1989 2 0,59% 

1990 12 3,54% 

1991 11 3,24% 

1992 9 2,65% 

1993 15 4,42% 

1994 18 5,31% 

1995 9 2,65% 

1996 8 2,36% 

1997 8 2,36% 

1998 5 1,47% 

1999 14 4,13% 

2000 12 3,54% 

2001 6 1,77% 

2002 12 3,54% 

2003 11 3,24% 

2004 14 4,13% 

2005 10 2,95% 

2006 9 2,65% 

2007 11 3,24% 

2008 6 1,77% 

2009 9 2,65% 

 
Fonte: Autora 
 

Observando a participação percentual anual do conjunto RAE e RAUSP tem-se 

como anos com maior participação os de 1993 e 1994, período, como antes 

mencionado, importante para a formação da atual realidade nacional. As organizações 

passavam por um processo de mudança inevitável em virtude da mudança democrática e 

econômica do país. A diminuição dos índices de inflação, as novas tecnologias, a 



 

 

 

56

abertura do mercado, são algumas das características marcantes desse período no âmbito 

nacional. Observando os eventos que foram selecionados e os períodos de impacto, 

verifica-se que o período de maior produção nacional é após os movimentos de protesto 

das décadas de 1960 e 1970 e que a década de 2000, que direta ou indiretamente é 

impactada pelo colapso do império soviético e triunfo dos mercados, tem alta produção 

acadêmica. Somente os anos de publicação não permitem afirmar se estes impactos são 

reais, contudo, o indicador ano de publicação unido ao próximo indicador, que são as 

palavras-chave utilizadas, podem auxiliar na verificação do impacto dos movimentos 

históricos na construção dos estudos organizacionais brasileiros. 

O indicador Palavra-Chave possibilitou, durante a pesquisa, identificar qual o foco 

de cada artigo. Foi selecionada uma palavra-chave e através desta palavra se pode 

identificar o assunto que os autores pretendiam tratar naquela ocasião.  

Na Revista RAE, ao longo das décadas analisadas, foram utilizadas 84 palavras-

chave distintas, as quinze mais utilizadas estão apresentadas na Tabela 05: 

 

Tabela 05 – Palavras-chave utilizadas na RAE, de 1965 a 2009. 
 

 

Palavras-Chave N % 

Estratégia 13 7,07% 

Estrutura Organizacional 10 5,43% 

Teoria das Organizações 10 5,43% 

Poder 9 4,89% 

Tecnologia 9 4,89% 

Mudança organizacional 6 3,26% 

Organização do trabalho 6 3,26% 

Desenvolvimento Organizacional 5 2,72% 

Objetivos organizacionais 5 2,72% 

Relações humanas 4 2,17% 

Tomada de decisões 4 2,17% 

Autogestão 3 1,63% 

Comprometimento Organizacional 3 1,63% 

Diversidade Organizacional 3 1,63% 

Gênero nas organizações 3 1,63% 
 
Fonte: Autora 
 

Ao longo das décadas a palavra-chave mais utilizada nos artigos de estudos 

organizacionais da Revista RAE foi “estratégia”, o que demonstra a preocupação dos 
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autores com as formas de desenvolver as estratégias de ação das organizações. 

Na Revista RAUSP a dispersão de palavras-chave utilizadas ao longo das décadas 

em artigos de estudos organizacionais chegou a 83 palavras distintas. A relação com as 

quinze palavras-chave mais utilizadas, nesta revista, segue na Tabela 06: 

 

Tabela 06 – Palavras-chave utilizadas na RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Palavras-Chave N % 

Estratégia 8 5,16% 

Tecnologias 8 5,16% 

Cultura 7 4,52% 

Estrutura 7 4,52% 

Motivação 6 3,87% 

Sistemas 5 3,23% 

Aprendizado Organizacional 4 2,58% 

Internacionalização 4 2,58% 

Conflito 3 1,94% 

Desenvolvimento 3 1,94% 

Ética 3 1,94% 

Gestão 3 1,94% 

Gestão Ambiental 3 1,94% 

Planejamento Estratégico 3 1,94% 

Qualidade 3 1,94% 

 
Fonte: Autora 
 

A revista RAUSP tem como palavra chave de destaque ao longo das décadas 

analisadas, também “estratégia”, contudo, esta vem acompanhada de “tecnologias”, o 

que auxilia na identificação de um caráter focado nas práticas dos estudos 

organizacionais.  

O conjunto de palavras-chave das revistas RAE e RAUSP somou um total de 126 

palavras-chave diferentes que, contudo, apresentam algumas similaridades com as 

palavras-chave identificadas separadamente, como pode ser observado na Tabela 07: 
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Tabela 07 – Palavras-chave utilizadas na RAE e RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Palavras-Chave N % 

Estratégia 21 6,19% 

Estrutura Organizacional 17 5,01% 

Tecnologia 17 5,01% 

Poder 11 3,24% 

Teoria das Organizações 11 3,24% 

Cultura 9 2,65% 

Desenvolvimento Organizacional 8 2,36% 

Organização do trabalho 8 2,36% 

Motivação 7 2,06% 

Aprendizado Organizacional 6 1,77% 

Ética nas organizações 6 1,77% 

Mudança organizacional 6 1,77% 

Autogestão 5 1,47% 

Comprometimento Organizacional 5 1,47% 

Gênero nas organizações 5 1,47% 

 
Fonte: Autora 
 

Como se pode observar nas tabelas apresentadas anteriormente, a palavra-chave 

mais utilizada pelas revistas analisadas, tanto separadamente quanto em conjunto, é 

“estratégia”, pelo enfoque no desenvolvimento de estratégias de ação para as 

organizações. No entanto vale destacar que as palavras que vêm na seqüência, 

apresentadas como segundo colocadas, com a mesma participação percentual, são 

“estrutura organizacional” e “tecnologias”. A preocupação com as disposições 

estruturais das empresas tem papel relevante na construção do pensamento 

organizacional nacional e a palavra “tecnologia” demonstra a necessidade de adaptação 

ao advento da tecnologia, do final dos anos 1990 e início de 2000, que fizeram com que 

os pesquisadores nacionais buscassem realizar estudos que auxiliassem as organizações 

a utilizar as tecnologias com geradoras de vantagens e não de problemas. 

Outras observações são pertinentes em relação às palavras-chave. Pode-se 

verificar o destaque para as palavras “poder” e “teoria das organizações”, que também 
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tem uma participação relevante diante da dispersão de palavras-chave, geradas pelo 

conjunto RAE e RAUSP. 

Quando analisado o indicador palavras-chave, em conjunto com o indicador ano 

de publicação, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 08: 

 

Tabela 08 – Ano de Publicação e Palavras-chave utilizadas na RAE e RAUSP, de 1965 
a 2009. 

 

 
1965 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2009 

Estratégia 2 3 2 11 3 

Estrutura Organizacional 3 10 1 2 1 

Tecnologia 1 2 1 10 3 

Poder 1 - 6 3 1 

Teoria das Organizações 1 4 - 2 4 

Cultura - - 3 5 1 

Desenvolvimento Organizacional - 5 - 1 2 

Organização do Trabalho - - 4 2 1 

Motivação - 3 1 2 1 

Aprendizado Organizacional - - - 1 5 

Ética nas Organizações - - 1 3 2 

Mudança Organizacional - 2 - 3 1 

Autogestão - 3 1 1 - 

Comprometimento Organizacional - - - 3 2 

Gênero nas Organizações - - 1 3 1 

 
Fonte: Autora 

 

A Tabela 08 nos possibilita verificar que, durante o período até a década dos anos 

1970, a palavra-chave que tem maior destaque é “estrutura organizacional”, 

corroborando com a visão apresentada por March (2007), que aponta como impacto do 

pós Segunda Guerra Mundial o enfoque, entre outros, em estruturas. O período da 

década de 1980 tem com palavra-chave mais utilizada “poder”, corroborando, também, 

com a visão de March (2007) que aponta como impacto dos movimentos de protesto 
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dos anos 1960 e 1970 o enfoque, entre outros, no poder. A década de 1990 se 

caracteriza por sofrer impactos de dois eventos históricos, no seu início ainda sofre 

impactos dos movimentos de protesto dos anos 1960 e 1970 e no final, o impacto do 

colapso do império Soviético e o triunfo dos mercados. As palavras-chave com maior 

destaque demonstram esta situação, o período é marcado por estudos com enfoque nas 

palavras-chave “estratégia” e “tecnologia”, que são as mais presentes e, também, por 

estudos com enfoque em palavras-chave como “cultura”. A palavra-chave “cultura” é 

característica dos impactos dos movimentos de protesto dos anos 1960 e 1970 e as 

palavras-chave “estratégia” e “tecnologia” fazem parte de características de enfoques 

impactados pelo colapso do império soviético e o triunfo dos mercados. Portanto, 

através desta análise, pode-se iniciar a visualização de alguns impactos dos eventos 

históricos nos estudos organizacionais, análise esta que se segue através da observação 

do próximo indicador sobre perspectivas teóricas. 

Para uma análise satisfatória dos artigos, o indicador referente às perspectivas 

teóricas foi de fundamental importância. Compreender qual perspectiva cada autor 

utilizou, para tratar o assunto objeto de seu artigo, auxilia a dar corpo a todo o estudo 

que se pretendeu impetrar no presente trabalho. 

É valido esclarecer que antes de se optar por analisar com base nas perspectivas 

teóricas, tentou-se fazê-lo através dos temas abordados, contudo a dispersão provou a 

impossibilidade desta ação, chegou-se a um número de 91 temas abordados. Utilizar as 

perspectivas teóricas como indicador foi inspirado no artigo “A evolução da análise 

organizacional no Brasil (1961 – 93)”, de Carlos Osmar Bertero e Tania Margarete 

Keinert, publicado na RAE, número 3, de 1994. No artigo os autores apresentam uma 

lista de quinze perspectivas teóricas, que são: 

a) Teoria Clássica/Administração Científica; 

b) Escola das Relações Humanas; 

c) Behavorismo; 

d) Estruturalismo/Burocracia; 

e) Teorias de Sistemas; 

f) Contingencialismo; 

g) Desenvolvimento Organizacional; 

h) Administração por Objetivos; 

i) Cultura Organizacional; 

j) Qualidade Total (TQM); 
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k) Administração Participativa; 

l) Teoria Z; 

m) Mudança Organizacional; 

n) Estratégia Empresarial; 

o) Análises Epistemológicas. 

A gama de perspectivas, acima apresentadas, foi utilizada integralmente no 

presente trabalho, contudo, houve a necessidade de inclusão de novas perspectivas, este 

fato se justifica pelo surgimento de novas perspectivas ao longo do período, que não foi 

abarcado pelos autores supracitados. 

Foram inclusas na listagem apresentada as seguintes perspectivas: 

a) Comunicação Organizacional; 

b) Diversidade e Identidade nas Organizações; 

c) Ecologia Organizacional; 

d) Estudos Críticos; 

e) Pesquisa-Ação; 

f) Poder nas Organizações. 

As perspectivas inclusas seguiram as definições de autores reconhecidos nas 

pesquisas organizacionais e é valido esclarecer as concepções que foram seguidas. 

A definição utilizada para comunicação organizacional, utilizada no presente 

trabalho, deriva das explanações de Scroferneker (2004, p. 1) que afirma que: “A 

comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação utilizadas pela 

organização para relacionar-se e interagir com seus públicos”. 

Portanto, entendeu-se como artigos sob a perspectiva de Comunicação 

Organizacional todos aqueles que relacionavam formas de comunicação, utilizadas 

pelas organizações para interagir com seus públicos, externos e internos. 

Para a definição de Diversidade e Identidade nas Organizações foi utilizada a 

conceituação de Nkomo e Cox Jr. (1998) que entende a diversidade como sendo algo 

que inclua mais que raça e gênero, mas também, idade, historia pessoal e corporativa, 

formação educacional, estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de 

serviço na organização, entre outros temas que foquem aspectos distintos da população 

organizacional e da identidade do indivíduo. 

O texto de Nkomo e Cox Jr. (1998) abrange a concepção de Diversidade e 

Identidade nas Organizações entende que os estudos de diversidade são para todos e não 

apenas para minorias, esta conceituação foi utilizada durante a análise. Foram 
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incorporados a esta perspectiva teórica artigos que focassem relações de identidade e 

diversidade dos indivíduos e das organizações. 

Como definição de Ecologia Organizacional optou-se por utilizar a 

conceituação das atividades dos pesquisadores da área, defendida por BAUM (1998, 

p. 137): 

 

Ecólogos organizacionais passam a procurar explicações para a 
diversidade nos níveis da população e da comunidade da organização 
e focalizam as taxas de fundação e fracasso, criação e morte de 
populações organizacionais, como fatores-chaves para o crescimento e 
redução da diversidade. 

 

Entendeu-se que a definição do que os ecólogos organizacionais procuram 

consegue, de forma exemplificativa, esclarecer o que deve ser tema para os estudos de 

Ecologia Organizacional. Portanto, os artigos inclusos nesta categoria têm como 

enfoque aspectos relativos à redução e crescimento da diversidade em virtude das 

modificações das populações organizacionais. 

Os Estudos Críticos foram definidos, neste trabalho, através da conceituação de 

Alvesson e Deetz (1998, p. 238) que afirmam que: 

 

Os estudos têm enfocado externamente a relação de organizações na 
sociedade, enfatizando os possíveis efeitos sociais de colonização de 
outras instituições e o domínio do raciocínio instrumental, do 
cerceamento do discurso, e processos de consentimento no local de 
trabalho. 

 

Os artigos direcionados a essa perspectiva seguem, portanto, esta dimensão de 

análise crítica sobre a relação das organizações com a sociedade, incluindo, de forma 

mais enfática, os efeitos do domínio do raciocínio instrumental. 

A perspectiva teórica Pesquisa-Ação foi conceituada segundo a definição 

apresentada por Eden e Huxham (2009, p. 93), que a definem como sendo: 

 

Utilizado para incorporar a pesquisa, que, amplamente, resulta do 
envolvimento do pesquisador com os membros de uma organização 
em torno de um assunto que é de genuíno interesse para eles e no qual 
há intenção dos membros da organização em agir com base na 
intervenção. 

 

Os artigos que englobam esta perspectiva ao longo deste trabalho têm como 
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característica a intervenção para compreender um assunto de interesse dos membros da 

organização. 

A perspectiva teórica Poder nas Organizações segue a conceituação definida por 

Hardy e Clegg (2009, p. 262): 

 

De modo geral, os estímulos vieram de duas direções, bastante 
diferentes. A tradição mais antiga deriva do trabalho enfoca a 
existência de conflitos de interesses e trata o poder como uma forma 
de dominação. Nesse sentido, mostra como o poder penetra nas 
estruturas organizacionais de modo a servir a alguns, mas não a todos 
os grupos de interesse. A segunda tradição teve seu desenvolvimento 
central a partir do próprio campo dos estudos organizacionais. Em 
contraste com o trabalho sobre poder e interesses, esse corpo de 
trabalho tem aceito por verdadeiro o modo pelo qual o poder é 
distribuído na estrutura das organizações formais e, então, examinam 
como diversos grupos adquirem e mantêm um poder não concedido a 
eles dentro dos formatos oficiais. 

 

Expostos os conceitos das perspectivas que foram incluídas é válido esclarecer, 

ainda, que alguns nomes utilizados pelos autores Bertero e Keinert (1994) para as 

perspectivas foram adaptados, o primeiro foi Teoria de Sistemas, que foi adaptado para 

Abordagem Sistêmica, por assim abranger um maior número de estudos, na sequência 

Behavorismo, que foi adaptado para Behavorismo/Comportamentalismo para facilitar a 

compreensão dos leitores. 

Portanto, as perspectivas utilizadas como base para o indicador “Perspectivas 

Teóricas” são: 

a) Abordagem Sistêmica; 

b) Administração Participativa; 

c) Administração por Objetivos; 

d) Análise Epistemológica; 

e) Behaviorismo/Comportamentalismo; 

f) Comunicação Organizacional; 

g) Contigencialismo; 

h) Cultura Organizacional; 

i) Desenvolvimento Organizacional; 

j) Diversidade e Identidade nas Organizações; 

k) Ecologia Organizacional; 

l) Escola das Relações Humanas; 
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m) Estratégia Empresarial; 

n) Estruturalismo/Burocracia; 

o) Estudos Críticos; 

p) Mudança Organizacional; 

q) Pesquisa-Ação; 

r) Poder nas Organizações; 

s) Qualidade Total (TQM); 

t) Teoria Clássica/Administração Científica; 

u) Teoria Z. 

Observando as perspectivas teóricas apresentadas, pode-se extrair alguns dados, 

tais como a participação de cada perspectiva no total dos artigos sobre estudos 

organizacionais publicados ao longo do período analisado. No Gráfico 05, pode-se 

visualizar a participação percentual de cada uma das perspectivas na Revista RAE. 

 

 
 
Gráfico 05 - Perspectivas teóricas da RAE, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 
 

A perspectiva teórica que mais foi estudada, ao longo dos últimos 40 anos, na 

Revista RAE, foi a de Estratégia Empresarial, seguida, de perto, pela perspectiva 

Estruturalismo/Burocracia. Apesar de estes valores demonstrarem um aspecto voltado 

às organizações com enfoque prático, deve-se observar que perspectivas como 
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Behavorismo/Comportamentalismo e Estudos Críticos tem uma alta concentração de 

artigos sob sua tutela.  

A participação percentual das perspectivas teóricas observados nos artigos 

analisados da Revista RAUSP é apresentada através do Gráfico 06: 

 

 
 
Gráfico 06 - Perspectivas teóricas da RAUSP, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 
 

Nos artigos analisados na Revista RAUSP, a perspectiva teórica que mais aparece, 

ao longo dos anos, é a Estratégia Empresarial, com alto destaque. Em relação à segunda 

perspectiva mais comentada, ela tem mais que o dobro de artigos sob sua tutela. A 

segunda perspectiva mais presente é o Behavorismo/Comportamentalismo, que aparece 

com 10,97% de incidência. Chama a atenção o aparecimento dos estudos sobre 

Qualidade Total (TQM) e Estruturalismo/Burocracia, corroborando a impressão passada 

pela análise das palavras-chave, de que os autores publicantes na Revista RAUSP têm 

uma tendência aos estudos com enfoque na aplicabilidade de suas pesquisas e a 

interação objetiva com as organizações. 

Observadas as perspectivas em relação às revistas analisadas separadamente, é 

necessária a observação da participação percentual das perspectivas da somatória das 

duas revistas analisadas, isto é possível através do Gráfico 07: 
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Gráfico 07 - Perspectivas teóricas das revistas RAE e RAUSP, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 
 

Como observado nos gráficos anteriores, a perspectiva teórica Estratégias 

Organizacionais tem a maior participação dentro do período analisado, esta diferença se 

dá pela necessidade de se compreender formas, meios e ações para criar, manter e 

desenvolver as organizações. Os artigos compreendidos nesta perspectiva têm como 

fundamentação Estratégias Empresariais, mas aplicam a mesma de forma variada, 

alguns as observam de forma crítica, outros procuram validar sua aplicação, outros 

buscam estratégias de outros ambientes para testarem e as adaptarem às situações 

nacionais.  

A segunda perspectiva mais utilizada é Estruturalismo/Burocracia, a qual poderia 

ser a primeira em utilização, se o período analisado fosse outro, contudo, a sua 

participação no quadro de perspectivas utilizadas ao longo da década é, sem dúvida, 

marcante e mostra que além da estratégia os pesquisadores nacionais estiveram 

preocupados com as formas de se estruturar as organizações. 

Observando as perspectivas, em relação às décadas, pode-se notar as 

contribuições para quais campos, em quais períodos. A Tabela 09 apresenta as 
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participações percentuais das perspectivas apresentadas nos artigos da Revista RAE, ao 

longo das décadas. 

 

Tabela 09 – Perspectivas teóricas da RAE, de 1965 a 2009, por década. 
 

Perspectivas Teóricas 
1965 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2009 

Abordagem Sistêmica 1 1 2 2 1 

Administração Participativa - 1 4 - 1 

Administração por Objetivos 3 1 1 1 - 

Análise Epistemológica 1 3 - 4 1 

Behaviorismo/Comportamentalismo 3 3 3 2 2 

Comunicação Organizacional 1 1 1 2 1 

Contigencialismo - 3 - 6 1 

Cultura Organizacional - - - 1 2 

Desenvolvimento Organizacional - 5 - - 2 

Diversidade e Identidade nas Organizações - - 1 4 8 

Ecologia Organizacional - - - 1 1 

Escola das Relações Humanas 2 - - 1 - 

Estratégia Empresarial 3 3 6 8 8 

Estruturalismo/Burocracia 7 10 5 2 2 

Estudos Críticos - - 1 3 7 

Mudança Organizacional - 3 - 3 2 

Pesquisa-Ação - - - 2 - 

Poder nas Organizações 1 - 4 2 2 

Qualidade Total (TQM) - 1 - 5 1 

Teoria Clássica/Administração Científica - - 5 1 - 

Teoria Z 1 - 1 - - 

 
Fonte: Autora 
 

A tabela anterior auxilia na compreensão e na visualização dos períodos em que as 

perspectivas surgiram nos estudos organizacionais, obtiveram destaque ou deixar de ser 

aplicadas. 

Pode-se verificar que os estudos tendo como perspectiva a Estratégia Empresarial 

tiveram seu auge nos anos 1990 e 2000 e que os estudos com perspectiva em Estudos 

Críticos e Diversidade e Identidade nas Organizações tiveram maior destaque na última 
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década. Observa-se também que o Estruturalismo/Burocracia teve seu auge de pesquisas 

na década de 1970 e que os estudos tendo como perspectiva Teoria 

Clássica/Administração Científica, Teoria Z, Escola das Relações Humanas e 

Administração por Objetivos não foram publicados na última década. Outro destaque 

referente a essa tabela é a observação de que perspectivas como Pesquisa-Ação e 

Ecologia Organizacional só passam a fazer parte dos estudos organizacionais na revista 

RAE a partir da década de 1990. 

Realizando o mesmo procedimento exposto na tabela anterior, com os dados da 

Revista RAUSP, chegou-se aos valores apresentados na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Perspectivas teóricas da RAUSP, de 1971 a 2009, por década. 
 

Perspectivas Teóricas 
1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2009 

Abordagem Sistêmica 2 2 1 1 

Administração Participativa - 2 1 - 

Administração por Objetivos - - - 1 

Análise Epistemológica - 3 3 2 

Behaviorismo/Comportamentalismo 6 3 5 3 

Comunicação Organizacional - - 1 - 

Contigencialismo 2 - - 1 

Cultura Organizacional - 2 6 2 

Desenvolvimento Organizacional - 2 - - 

Diversidade e Identidade nas Organizações - - 4 5 

Ecologia Organizacional 1 - 1 - 

Escola das Relações Humanas 1 - - - 

Estratégia Empresarial 2 1 17 19 

Estruturalismo/Burocracia 6 3 1 4 

Estudos Críticos - 1 4 7 

Mudança Organizacional - - 5 - 

Pesquisa-Ação - - - 1 

Poder nas Organizações - 1 1 1 

Qualidade Total (TQM) - - 8 6 

Teoria Clássica/Administração Científica - 1 1 - 

Teoria Z - 1 1 - 

 
Fonte: Autora 
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É possível observar, na Tabela 10, que a perspectiva de maior destaque ao longo das 

últimas quatro décadas, Estratégia Empresarial, tem seu auge de pesquisas nos anos 1990 e 

2000, o percentual de participação chama a atenção, contudo se justifica pelas mudanças de 

postura dos pesquisadores ao longo dos últimos anos, o enfoque nos assuntos práticos das 

organizações dominando os estudos organizacionais. Merece destaque também os trabalhos 

com enfoque na perspectiva referente a Qualidade Total, que surge na década de 1990, com 

forte participação percentual no total de artigos publicados. 

Observando a participação percentual de cada perspectiva teórica no conjunto 

RAE e RAUSP é apresentada a Tabela 11: 
 

Tabela 11 – Perspectivas teóricas das revistas RAE e RAUSP, de 1965 a 2009, por 
década. 
 

Perspectivas Teóricas 
1965 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2009 

Abordagem Sistêmica 1 3 4 3 2 

Administração Participativa - 1 6 1 1 

Administração por Objetivos 3 1 1 1 1 

Análise Epistemológica 1 3 3 7 3 

Behaviorismo/Comportamentalismo 3 9 6 7 5 

Comunicação Organizacional 1 1 1 3 1 

Contigencialismo - 5 - 6 2 

Cultura Organizacional - - 2 7 4 

Desenvolvimento Organizacional - 5 2 - 2 

Diversidade e Identidade nas Organizações - - 1 8 13 

Ecologia Organizacional - 1 - 2 1 

Escola das Relações Humanas 2 1 - 1 - 

Estratégia Empresarial 3 5 7 25 27 

Estruturalismo/Burocracia 7 16 8 3 6 

Estudos Críticos - - 2 7 14 

Mudança Organizacional - 3 - 8 2 

Pesquisa-Ação - - - 2 1 

Poder nas Organizações 1 - 5 3 3 

Qualidade Total (TQM) - 1 - 13 7 

Teoria Clássica/Administração Científica - - 6 2 - 

Teoria Z 1 - 2 1 - 
 

Fonte: Autora 
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Os números relativos à participação percentual das perspectivas, em relação ao 

número total de artigos publicados pelas duas revistas análisadas, não destoa dos 

números e observações conseguidos através das análises das revistas em separado. 

O auge da produção acadêmica em Estratégia Empresarial é nas décadas de 

1990 e 2000, os números voltados a esta perspectiva aumentam visivelmente neste 

périodo, sofrendo impacto direto ou indireto do colapso do Império Soviético e 

triunfo dos mercados. Os estudos com a perspectiva Pesquisa-Ação só aparecem a 

partir da década de 1990, os estudos sob a perspectiva da Diversidade e Identidade 

nas Organizações e Estudos Críticos têm aumentando nas últimas duas décadas, 

tendo o seu auge na última década, segundo a visão de March (2007), estudos sobre 

Diversidade e Identidade nas Organizações e Estudos Críticos são reflexo dos impactos 

dos movimentos de protesto dos anos 1960 e 1970, estes surgem na década de 1990, 

nas tabelas anteriormente apresentadas, contudo, esses impactos podem ser 

identificados nos anos 1980, também nas tabelas anteriormente apresentadas, através 

da perspectiva sobre “poder”, que tem seu auge em pesquisas neste período.  

A perspectiva de Estruturalismo/Burocracia, por sua vez, teve seu auge na 

década de 1980 e deste lá vem gradativamente diminuindo, ainda segundo March 

(2007), estudos sobre estrutura são reflexos do impacto do fim da Segunda Guerra 

Mundial. Portanto, a análise das perspectivas auxilia na compreensão de que existem 

alguns reflexos dos impactos dos eventos históricos nas pesquisas em estudos 

organzacionais, entender sobre os pesquisadores, que realizaram estes trabalhos, 

auxilia na caracterização da pesquisa em estudos organizacionais no Brasil e com 

este enfoque que foi utilizado o próximo indicador. 

O quarto indicador observado se refere ao vínculo institucional dos 

pesquisadores que publicaram durante o período investigado. O vínculo institucional 

é importante, pois possibilita observar a origem do pesquisador e auxilia na 

observação de suas influências organizacionais. Todos os indivíduos podem, de 

alguma forma, ser influenciados pela organização a qual estão vinculados, com os 

pesquisadores não é diferente. Não é intensão deste trabalho realizar um julgamento 

sobre os efeitos de cada instituição sobre o pesquisador, não seria possível nesta 

pequisa, pretende-se sim apresentar quais instituições fizeram parte da construção 

dos estudos organizacionais, através das duas revistas analisadas, e compreender se 

há e qual a variabilidade de autores em relação às instituições. 

Iniciando a análise pela Revista RAE pode-se observar que autores de 60 



 

 

 

71

instituições diferentes publicaram na revista ao longo do período analisado. Uma 

grande quantidade publicou uma única vez, portanto optou-se por apresentar, na 

Tabela 12, apenas as instituições que apareceram com publicações mais de uma vez. 

 

Tabela 12 – Vínculos intitucionais de artigos da RAE, de 1965 a 2009. 
 

Vínculo Institucional N % 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) 101 50,75% 

Universidade de São Paulo (USP) 9 4,52% 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 7 3,52% 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 5 2,51% 

École des Hautes Études Commerciales (HEC - Montréal) 4 2,01% 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 4 2,01% 

Fundação João Pinheiro 3 1,51% 

Pontifícia Universidade católica do Paraná (PUC-PR) 3 1,51% 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC - SP) 2 1,01% 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - RJ) 2 1,01% 

Universidade de Aveiro – Portugal 2 1,01% 

Universidade de Brasília 2 1,01% 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 2 1,01% 

Universidade Federal de Mina Gerais (UFMG) 2 1,01% 

Universidade Federal de Pernambuco 2 1,01% 

Universidade Federal de São Carlos 2 1,01% 

Universidade Paris VII 2 1,01% 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 2 1,01% 

University of Cambridge 2 1,01% 

 
Fonte: Autora 
 

O dado que se destaca na tabela é a participação da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) na publicação de artigos, primeiramente a Revista RAE é da Fundação Getúlio 

Vargas e este é um fato que faz com que a participação de seus docentes tenha sido 

maior ao longo dos anos. Contudo, existem observações que são necessárias, 
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inicialmente deve-se reinterar que esta é uma análise focada em estudos organizacionais 

e durante alguns anos poucos eram os pesquisadores sobre o tema, em seguida deve-se 

destacar que 59 instituições diferentes foram responsáveis por 49,25% dos artigos 

publicados pela Revista RAE, ao longo das últimas quatro décadas, e por último deve-se 

destacar a participação de instituições internacionais, como pode ser observado na 

Tabela 12. 

Quando observado o âmbito do vínculo institucional em relação à RAUSP, 

verifica-se que a situação é semelhante. Pode-se observar esta semelhança através da 

Tabela 13, que apresenta as instituições que, através de seus pesquisadores, publicaram 

mais de uma vez na revista. 

 

Tabela 13 – Vínculos institucionais de artigos da RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Vínculo Institucional N % 

Universidade de São Paulo (USP) 66 62,26% 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) 8 7,55% 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 8 7,55% 

Universidade de Brasília 7 6,60% 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 7 6,60% 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 6 5,66% 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 5 4,72% 

Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) 4 3,77% 

Universidade Federal de Lavras 4 3,77% 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 4 3,77% 

Universidade Federal de Pernambuco 3 2,83% 

IBMEC 2 1,89% 

Universidade Estadual do Ceará 2 1,89% 

Universidade Federal de São Carlos 2 1,89% 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 2 1,89% 

Université Pierre Mendes 2 1,89% 

 
Fonte: Autora 
 

Durante o período analisado 56 instituições diferentes participaram, através de 
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seus pesquisadores, da Revista RAUSP, com artigos sobre estudos organizacionais. Os 

pesquisadores da instituição mantenedora da revista, a Universidade de São Paulo, têm 

participação intensa neste processo, estes são responsáveis por 62,26% dos artigos 

publicados em estudos organizacionais, durante o período analisado, portanto, 55 

instituições diferentes são responsaveis por 37,74% das publicações. 

Analisando a contribuição, por instituição, através de seus pesquisadores, no 

conjunto RAE e RAUSP, observa-se uma variedade de 103 instituições. Foram listadas 

as instituições que publicaram mais de 4 artigos ao longo da década, independentemente 

destes terem sido publicados em uma única revista. A relação destas instituições é 

apresentada na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Vínculos institucionais de artigos da RAE e RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Vínculo Institucional N % 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) 109 29,38% 

Universidade de São Paulo (USP) 75 20,22% 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 12 3,23% 

Universidade de Brasília 9 2,43% 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 9 2,43% 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 9 2,43% 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 8 2,16% 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 5 1,35% 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 5 1,35% 

Universidade Federal de Pernambuco 5 1,35% 

École des Hautes Études Commerciales (HEC - Montréal) 4 1,08% 

Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) 4 1,08% 

Universidade Federal de Lavras 4 1,08% 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 4 1,08% 

Universidade Federal de São Carlos 4 1,08% 
 
Fonte: Autora 
 

Os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas são os que mais pulicaram no 

campo de Estudos Organizacionais, nas revistas RAE e RAUSP, ao longo das décadas 

pesquisadas, em segundo estão os pesquisadores da Universidade de São Paulo. Deve-se 

considerar que estes pesquisadores estão vinculados às instituições mantenedoras das 
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revistas analisadas e que este destaque não deve ser uma surpresa, contudo, esta questão 

não exclui o fato de que as contribuições dos pesquisadores destas instituições têm 

auxiliado, de forma direta, na construção dos estudos organizacionais nacionais. 

Além da diferença de perspectivas das duas instituições, deve-se aqui destacar as 

outras instituições listadas e, principalmente, a variedade de localidades, países como o 

Canadá ou Estados do Brasil, como Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul. Essa miscigenação possibilita uma pesquisa mais heterogênea, o 

que se torna uma das grandes qualidades destas revistas. 

O quinto indicador é referente ao tipo de artigo, classificou-se os artigos em três 

tipos distintos. O primeiro engloba os artigos de verificação empírica, considerou-se 

como participante desta categoria os artigos que tenham como foco a observação da 

funcionalidade de teorias ou técnicas relacionadas a estudos organizacionais. O segundo 

tipo abarca os artigos que fazem uma análise crítica, considerou-se como pertencentes a 

esta categoria os artigos que propuseram uma discussão sobre temas relacionados aos 

estudos organizacionais. Por último, os artigos do tipo ensaio, considerou-se como parte 

desta categoria os artigos que faziam observações e levantamentos teóricos de obras ou 

perspectivas teóricas relacionadas aos estudos organizacionais. 

O Gráfico 08 o demonstra a proporção destes tipos de artigos nas publicações da 

Revista RAE. 

 

 
 
Gráfico 08 - Tipos de artigos da RAE, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 

 

Observa-se que, em relação aos tipos de artigos, publicados na Revista RAE, nas 

últimas quatro décadas, a verificação empírica tem compreendido maior número de 

artigos. 

Considerando o mesmo tratamento de dados, para os artigos da revista RAUSP, 
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foi possível encontrar os dados apresentados no Gráfico 09:  

 

 
 
Gráfico 09 - Tipos de artigos da RAUSP, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 

 
Na revista RAUSP, o maior número de artigos publicados também segue o tipo 

verificação empírica, em comparação a revista RAE tem maior número de publicações 

do tipo análise crítica, contudo, menos publicações do tipo ensaio. 

Observando o total dos artigos publicados, nas Revistas RAE e RAUSP, através 

do tipo, obteve-se os dados apresentados no Gráfico 10: 
 

 
 

Gráfico 10 - Tipos de artigos da RAE e RAUSP, de 1965 a 2009. 
Fonte: Autora 

 

Observando o conjunto formado pelas duas revistas analisadas, se consegue 

identificar a tendência de publicações com cunho de verificação empírica, e poucos 

ensaios. O alto número de pesquisas com cunho de verificação empírica se deve à 

necessidade da sociedade e da academia em demonstrar, praticamente, as descobertas 

teóricas. A comprovação e aplicação das teorias tem gradativamente tomado maior 
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espaço, esta modificação é um reflexo do triunfo dos mercados após o colapso do 

Império Soviético. Identificar os principais autores referenciados, nos períodos, é 

fundamental para a observação das principais influências e se estas também sofrem 

impactos dos eventos históricos selecionados para esta análise. Com este enfoque se 

utiliza o último indicador. 

O último indicador trata dos autores referenciados, o objetivo central deste 

indicador é compreender quais são os principais pesquisadores e escritores que 

influenciaram a pesquisa nacional. Buscou-se separar os autores referenciados por 

revista e por década, encontrando assim os quinze mais referenciados ao longo das 

quatro décadas, finalizando com um ranking dos quinze mais referenciados, no conjunto 

das duas revistas analisadas.  

A Tabela 15 apresenta os principais autores referenciados, no final dos anos 1960 

e na década de 1970, pela Revista RAE.  

 

Tabela 15 – Principais autores referenciados na RAE, de 1965 a 1980. 
 

1965 – 1970 N 1971 – 1980 N 

Drucker, Peter F. 4 Hickson, D. J. 18 

Simon, Herbert A. 4 Pugh, D. S. 17 

Etzioni, Amitai 3 Lawrence, Paul R. 11 

Lodi, João Bosco 3 Lorsch, Jay W. 10 

R. Lippitt 3 Blau, Peter M. 9 

Weber, Max 3 Hinings, C. R. 9 

A. Charnes 2 Simon, Herbert A. 8 

Barnard, Chester 2 Katz, D. 7 

Bendix, Reinhard 2 Perrow, Charles 7 

Blau, Peter M. 2 Prestes Motta, Fernando C. 7 

Galbraith, John K. 2 Argyris, Chris 6 

K. Lewin 2 Bennis, Warren G. 6 

Kerr, Clark 2 Hall, Richard H. 6 

March, James G. 2 Likert, Rensis. 6 

Merton, Robert K. 2 Schein, Edgar H. 6 

 
Fonte: Autora 
 

No final dos anos 1960, os autores mais referenciados foram Peter Drucker e 

Herbert A. Simon, ambos obtiveram o mesmo número de citações. Deve-se observar a 
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pouca incidência de autores. Contudo, graças à variedade de autores no período, mesmo 

as poucas repetições merecem destaque. Uma das obras de Drucker, que obteve maior 

número de referências, foi “Práticas da Administração de Empresas” e Herbert Simon 

teve citada, principalmente, sua obra em parceria com James March, “Teoria das 

Organizações” e individualmente a obra “Comportamento Administrativo”, as citações 

utilizam edições variadas destas obras. Na década de 1970 o autor mais referenciado foi 

D. J. Hickson, seguido de perto por D. S. Pugh. Seguido de perto, pois a obra mais 

referenciada neste período é fruto de uma parceria dos dois autores, em alguns casos 

com a colaboração de outros autores. As principais obras citadas são: “The context of 

organizations structures”; “Dimensions of organizations structure” e “An empirical 

taxonomy of structures”. 

A Tabela 16 apresenta os autores referenciados na década de 1980 e 1990, na 

Revista RAE. 
 

Tabela 16 – Principais autores referenciados na RAE, de 1981 a 2000. 
 

1981 – 1990 N 1991 – 2000 N 

March, James 6 Morgan, Gareth 11 

Motta, Fernando C. Prestes 6 Chanlat, Jean-François 6 

Simon, Herbert A. 6 Drucker, Peter F. 6 

Marx, Karl 5 Dupuy, Jean-Pierre 6 

Tragtenberg, Maurício 5 Blau, Peter 5 

Weber, Max 5 Davenport, Thomas 5 

Braverman, Harry 4 Etzioni, Amitai 5 

Foucault, M. 4 Freud, Sigmund 5 

Lorsh, Jay W. 4 Habermas, Jürgen 5 

Porter, Lyman W. 4 Hammer, Michael 5 

Aldrich, Howard E. 3 Serva, Maurício 5 

Bourdieu, Pierre 3 Wood Jr., T. 5 

Emery, F. E. 3 Burrel, Gibson 4 

Garson, G. David 3 Caldas, Miguel 4 

Goffman, Erving 3 Enriquez, Eugene 4 
 

Fonte: Autora 
 

Na década de 1980 os autores mais referenciados foram James March, Fernando 

Prestes Motta e Herbert Simon. Deve-se destacar os autores nacionais que entram na 
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listagem na década de 1980, Fernando Prestes Mota e Maurício Tragtenberg. A obra de 

James March mais referenciada foi “Teoria das Organizações”, escrita em parceria com 

Herbert Simon, os autores nacionais obtiveram destaque com obras como “Teoria das 

organizações: evolução crítica”, de Fernando Prestes Motta, e “Administração, poder e 

tecnologia”, de Maurício Tragtenberg. 

Na década de 1990 o autor mais citado foi Gareth Morgan, com seu livro 

“Imagens da Organização”. A localização de Morgan topo da lista permaneceu similar 

na década seguinte, como apresenta a Tabela 17: 

 

Tabela 17 – Principais autores referenciados na RAE, de 2001 a 2009. 
 

2001 – 2009 N 

Morgan, Gareth 10 

Dimaggio, P. J. 9 

Powell, W. W. 8 

Smircich, Linda 8 

Berger, P. 7 

Giddens, A. 7 

Hatch, M. J. 7 

Mintzberg, H. 7 

Alvesson, M. 6 

Burrell, G. 6 

Chanlat, Jean-François 6 

Clegg, S 6 

Goffman, E. 6 

Podsakoff, P. M. 6 

Senge, P. M. 6 

 
Fonte: Autora 

 
O livro “Imagens da Organização” é um dos livros mais citados das duas últimas 

décadas, auxiliando o fato de seu autor, Gareth Morgan, ser o mais citado, nos artigos 

pesquisados da Revista RAE, nas décadas de 1990 e 2000. 

As listagens anteriormente relacionadas são fruto da análise dos artigos da Revista 
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RAE. Da mesma maneira fez-se necessário observar os autores mais referenciados na 

Revista RAUSP, ao longo das últimas quatro décadas. Na Tabela 18 pode-se observar a 

relação dos quinze mais referenciados nas décadas de 1970 e 1980, na RAUSP. 

 

Tabela 18 – Principais autores referenciados na RAUSP, de 1971 a 1990. 
 

1971 - 1980 N 1981 - 1990 N 

Ackoff, R. L. 4 Souza, E. L. P. 5 

Cleland, D. I. 4 McClelland, D. C. 4 

Etzioni, A. 4 Weber, Max 4 

Drucker, Peter F. 3 Argyris, C. 3 

Galbraith, J. R. 3 Drucker, Peter F. 3 

King, W. R. 3 Faria, José Henrique de 3 

Lawrence, P. R. 3 Herzberg, F. 3 

Lorsch, J. W. 3 Lawrence, Paul R. 3 

Vasconcellos, Eduardo 3 Likert, Rensis 3 

Zaccarelli, S. B. 3 Lorsch, J. M. 3 

Ansoff, H. I. 2 March, J. G. 3 

Ashby, W. R. 2 Motta, F. C. P. 3 

Barnard, C. 2 Simon, H. A. 3 

Bennis, Waren G. 2 Souza, F. P. E. P. 3 

Blau, P. M. 2 Vasconcellos, Eduardo P. G. 3 

 
Fonte: Autora 

 

Na década de 1970 os autores mais citados foram, R. L. Ackoff, entre os livros, de 

sua autoria, os que mais aparecem, como referência para essas citações, estão “A 

concept of corporate planning” e “Management misinformation systems”, D. I. Cleland, 

com o mesmo número de referências, com livros como “Information for more effedtive 

strategi planning” e “Manager analyst teamwork in managemente information systems”, 

e Amitai Etzioni, também com o mesmo número de referências, com o livro 

“Organizações modernas”. 

Já na década de 1980, o autor mais referenciado foi E. L. P. Souza, autor nacional, 
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citado por artigos como “Diagnóstico do clima organizacional” e “Treinamento para o 

futuro” e livros como “Desenvolvimento organizacional: casos brasileiros”. 

A listagem de autores referenciados nas décadas de 1990 e 2000 é apresentada na 

Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Principais autores referenciados na RAUSP, de 1991 a 2009. 
 

1991 – 2000 N 2001 – 2009 N 

Porter, Michael E. 16 Porter, Michael 10 

Fleury, M. T. L. 11 Williamson, Oliver E. 8 

Schein, Edgard H. 10 Yin, Robert K. 7 

Fleury, Afonso 7 Mintzberg, Henry 6 

Deming, W. E. 6 Drucker, Peter F. 5 

Mintzberg, H. 6 Hair Jr., J. F. 5 

Pagès, M. 6 Jensen, Michael 5 

Peters, T. J. 6 Johanson, Jan 5 

Steers, R. M. 6 Morgan, Gareth 5 

Campos, Vicente Falconi 5 Nohria, Nitin 5 

Kanter, Rosabeth M. 5 Anderson, R. E. 4 

Marcovitch, J. 5 Araujo, Luis 4 

Miller, Danny 5 Azevedo, P. F 4 

Morgan, Gareth 5 Barney, Jay B. 4 

Ansoff, H. I. 4 Birkinshaw, J. 4 

 
Fonte: Autora 

 

Nas duas últimas décadas o autor mais referenciado, nos artigos da Revista 

RAUSP, foi Michael Porter. Livros como “Competitive advantage” e “Competitive 

strategy” aparecem nas duas décadas e auxiliam no índice de referencias atingido pelo 

autor. 

Durante as quatro décadas, foram citados mais de três mil e trezentos autores na 

revista RAE e mais de três mil e duzentos na Revista RAUSP. Na Tabela 20 são listados 

os dezenove autores mais citados, durante as últimas quatro décadas, na Revista RAE. É 
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válido esclarecer que o recorte inicial, para esta listagem, seriam os quinze mais citados, 

contudo, o oitavo lugar era dividido, em números de citações, por sete autores, optou-se, 

portanto, por expandir a listagem para abranger a todos. 

 

Tabela 20 – Autores mais citados na RAE, de 1965 a 2009. 
 

Autores Mais Referenciados N 

Simon, Herbert A. 23 

Morgan, Gareth 22 

Hickson, D. J. 21 

Pugh, D. S. 21 

Blau, Peter M. 20 

Lawrence, Paul R. 20 

Weber, Max 18 

Etzioni, Amitai 16 

March, James G. 16 

Goffman, E. 14 

Hinings, C. R. 14 

Lorsch, Jay W. 14 

Argyris, Chris 13 

Burrel, Gibson 13 

Chanlat, Jean-François 13 

Drucker, Peter F. 13 

Motta, Fernando C. Prestes 13 

Porter, Lyman W. 13 

Schein, Edgar H. 13 

 
Fonte: Autora 

 

O autor mais referenciado no período foi Herbert Simon, graças aos seus livros 

“Teoria das organizações” e “Comportamento administrativo”, mostrando uma 

tendência a observações com cunho comportamental e a consideração das relações com 
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os indivíduos. 

A Tabela 21 apresenta a listagem dos dezoito autores mais referenciados no 

período analisado, na Revista RAUSP. Apresenta-se dezoito, pois constam os autores 

com mesmo número de citações daquele que ocuparia a sétima posição. 

 

Tabela 21 – Autores mais citados na RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Autores Mais Referenciados N 

Porter, Michael E. 26 

Schein, Edgard H. 17 

Fleury, M. T. L. 14 

Drucker, Peter F. 13 

Mintzberg, Henry 13 

Motta, Fernando C. Prestes 11 

Ansoff, H. Igor 10 

March, James G. 10 

Morgan, Gareth 10 

Zaccarelli, Sérgio B. 10 

Fischer, Rosa Maria 9 

Kahn, R. L. 9 

Katz, Daniel 9 

Lawrence, Paul R. 9 

Lorsch, J. M. 9 

Marcovitch, Jacques 9 

Vasconcellos, Eduardo P. G. 9 

Williamson, Oliver E. 9 

 
Fonte: Autora 

 

O autor mais referenciado no período pesquisado foi Michael Porter, várias das 

suas obras são citadas ao longo das quatro décadas analisadas, as que merecem destaque 

são: “Competitive advantage” e “Competitive strategy”. Essas obras, tendo destaque na 

listagem de autores mais referenciados, demonstra a tendência, dos autores que 
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publicaram na RAUSP, neste período, a pesquisar sobre estratégias organizacionais. 

O ranking com os autores mais referenciados, durante o período de 1965 até 2009, 

nas revistas RAE e RAUSP é apresentado na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Autores mais citados na RAE e RAUSP, de 1965 a 2009. 
 

Autores Mais Referenciados N 

Morgan, Gareth 32 

Simon, Herbert A. 31 

Lawrence, Paul R. 29 

Porter, Michael E. 26 

Drucker, Peter F. 26 

March, James G. 26 

Weber, Max 26 

Hickson, D. J. 25 

Mintzberg, Henry 25 

Etzioni, Amitai 24 

Motta, Fernando C. Prestes 24 

Blau, P. M. 23 

Lorsch, Jay W. 23 

Pugh, D. S. 22 

Argyris, Chris 21 

Fleury, Maria Tereza 21 

Kahn, Robert L. 21 

 
Fonte: Autora 

 

Observando o conjunto RAE e RAUSP, foram citados mais de seis mil autores 

distintos e, destes, o mais citado ao longo do período analisado foi Gareth Morgan, 

seguido de perto por Herbert Simon. 

O livro de Gareth Morgan mais referenciado foi “Imagens da organização”. O 

período em que esta obra foi mais citada foi entre as décadas de 1990 e 2000, 

demonstrando a preocupação do pesquisador brasileiro com a imagem organizacional e 
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as formas de administrá-la. Esta apreensão não destoa do reflexo de preocupações com 

estratégias e práticas, determinadas pelo evento histórico, colapso do império soviético 

e triunfo dos mercados. Herbert Simon se destaca pelos livros “Teoria das 

organizações” e “Comportamento administrativo”, ambos os livros são referenciados de 

forma mais intensa no final dos anos 1960 até a década de 1980, demonstrando a 

preocupação com o comportamento organizacional, reflexo do fim da Segunda Guerra 

Mundial.  

Os indicadores observados possibilitaram verificar quais impactos os eventos 

históricos mundiais deixaram marcados nas pesquisas em estudos organizacionais no 

Brasil, além de possibilitar a caracterização da pesquisa em estudos organizacionais no 

Brasil, fato que era um dos objetivos específicos desta pesquisa. A relação entre as 

análises e os objetivos será realiza nas considerações finais do trabalha que são 

apresentadas a seguir.  

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Afirmar que os eventos históricos, por si só, influenciam toda a gama de pesquisas 

em estudos organizacionais é um erro, no entanto afirmar que eventos históricos 

influenciam parcialmente a construção das pesquisas sobre Estudos Organizacionais é 

correto. Sempre existem exceções, o ser humano, que é o produtor da pesquisa, sofre 

influências e impactos do ambiente e este ambiente por sua vez é impactado e impacta 

os eventos históricos. Em um ciclo constante, o ser humano produz e é produzido. 

Durante esta pesquisa pôde-se verificar, através da amostragem, como as 

pesquisas em estudos organizacionais se comportaram, década a década, ao longo das 

últimas quatro.  

Os objetivos específicos que foram estipulados no início deste trabalho são: a) 

caracterizar uma amostra das pesquisas acadêmicas em estudos organizacionais no 

Brasil; e b) Delimitar eventos históricos que podem gerar impactos em pesquisas em 

estudos organizacionais.  

O primeiro objetivo específico foi realizado com a seleção e análise dos artigos 

das revistas RAE e RAUSP. Através desta amostra foi possível analisar quatro décadas 

de pesquisas acadêmicas, em Estudos Organizacionais, oriundas de instituições e linhas 

de pesquisa e ação diferentes. 

O segundo objetivo específico foi cumprido através da utilização da perspectiva 

de March (2007) para o estabelecimento dos eventos históricos que influenciaram as 

pesquisas em Estudos Organizacionais pelo mundo. Essa delimitação apresenta como 

eventos históricos que causaram impactos nos estudos organizacionais a Segunda 

Guerra Mundial; os movimentos de protesto da década de 1960 e 1970; e o colapso do 

Império Soviético e o triunfo dos Mercados. Delimitados os eventos históricos e 

traçando um paralelo com os indicadores escolhidos para analisar os artigos 

selecionados, foi possível cumprir o objetivo geral, que é verificar se as pesquisas em 

Estudos Organizacionais no Brasil sofreram impactos de eventos históricos mundiais. 

O primeiro evento, Segunda Guerra Mundial, gerou impactos, segundo a 

perspectiva de March (2007), até os anos 1970, o segundo evento, os movimentos de 

protesto da década de 1960 e 1970, geraram impactos até o início dos anos 1990, e o 

terceiro evento, o colapso do Império Soviético e o triunfo dos mercados, causou 

impactos durante a década de 1990 e durante a primeira década do século XXI. 
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Ainda, segundo March (2007), são características dos impactos, causados pela 

Segunda Guerra Mundial, nos estudos organizacionais, pesquisas com enfoque em: 

população organizacional; tomada de decisão; processamento de informação; redes de 

aprendizagem; e estruturas. São características dos impactos, causados pelos 

movimentos de protesto da década de 1960 e 1970, nos estudos organizacionais, 

pesquisas com enfoque em: cultura; gênero; construção de sentido; e poder nas 

organizações. São características dos impactos, causados pelo colapso do Império 

Soviético e o triunfo dos mercados, nos estudos organizacionais, pesquisas com enfoque 

em: liderança; fusões; terceirização; e empreendedorismo. É válido salientar que estes 

impactos podem ser diretos ou indiretos 

Quando se classifica como influência direta ou indireta, o objetivo é demonstrar 

que, nem sempre, um pesquisador inicia a sua pesquisa sobre um tema, consciente de 

todas as influências que sofre e que os eventos históricos podem não estar 

conscientemente influenciando o pesquisador, mas que através do ambiente terminam 

por influenciar. 

Considerando todos esses fatores chega-se à resposta a pergunta que originou este 

trabalho, e esta resposta é que sim, as pesquisas em estudos organizacionais no Brasil 

sofreram impactos de eventos históricos mundiais. 

A corroboração desta afirmativa está nos números apresentados nesta pesquisa, 

que demonstram que assuntos como decisão e estrutura, tiveram seu auge, em números 

de pesquisas, na década de 1970, período em que os estudos organizacionais, pelo 

mundo, tinham o mesmo enfoque, tendo estes sido influenciados pela Segunda Guerra 

Mundial. Assuntos como gênero, cultura e poder tiveram seu auge, em número de 

pesquisas, nas décadas de 1980 e 1990, período em que, também, os estudos no restante 

do mundo foram impactados pelos movimentos de protesto da década de 1960 e 1970. 

Temas como estratégia empresarial, tiveram seu auge, em número de pesquisas, na 

década de 2000, impacto sofrido, como o restante do mundo, pelo colapso do Império 

Soviético e triunfo dos mercados.  

Existe um padrão, existe um impacto causado pelos eventos históricos, mas 

também existem exceções, como por exemplo, pesquisadores que falaram sobre poder 

na década de 1960 ou pesquisadores considerando aspectos de relações humanas nos 

anos 2000. Mas as exceções não podem nos impedir de observar que, de forma geral, os 

estudos organizacionais no Brasil foram, ao longo das última quatro décadas, 

influenciados por eventos históricos mundiais. 
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Conseguir visualizar, em números, os impactos que os eventos históricos 

causaram nas pesquisas em estudos organizacionais no Brasil e, por conseqüência, na 

construção dos estudos organizacionais no Brasil é importante, por possibilitar a 

compreensão do passado, assim, potencializando uma aplicação mais coerente dos 

mesmos. Quanto mais se conhece sobre uma teoria, sobre uma pesquisa, maior é a 

capacidade de aplicá-la de forma eficiente, e possibilita, também, tentar antever o futuro 

dos estudos organizacionais. Entendendo o passado, por vezes, se consegue enxergar, de 

forma mais clara, o futuro. 

Esta pesquisa teve como limitação principal a falta de padrão das pesquisas 

analisadas, padrão no modo de referenciar os autores, na utilização de palavras chaves e 

na utilização de teorias de base. 

Entende-se com pesquisa, potencialmente interessante, a ser realizada no futuro 

sobre esse tema, a verificação se os eventos apresentados por March (2007), como 

impactantes para os estudos organizacionais no futuro, realmente geraram impactos e 

estão refletidos nas novas pesquisas. 
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