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Resumo: A idéia central deste ensaio reside no estudo analítico da relação contingencial 
entre características das organizações e requisitos do ambiente, com foco específico na 
conexão entre estratégia, estrutura e desempenho empresarial. Tida anteriormente como um 
modelo ideal único, a estrutura foi questionada pela abordagem sistêmica e, de maneira mais 
enfática, pela Teoria da Contingencial, quanto ao seu papel facilitador no cumprimento da 
missão da organização. O ensaio será composto primeiramente pela apresentação da 
administração como um processo em evolução e a concepção das organizações como 
sistemas abertos. Em seqüência, uma breve discussão sobre os conceitos apregoados pela 
Teoria Contingencial, à luz dos autores referência acerca do tema, para então discutir o que 
pensam os estrategistas quanto à relação contingencial entre estratégia e estrutura 
organizacional. Por fim, a análise da contemporaneidade e reflexões finais acerca dos 
pensamentos e construtos explicitados, donde é ressaltada a influência mútua concomitante 
entre estratégia e estrutura. 
Palavras-chave: Estrutura Organizacional; Estratégia; Contingência. 

1. Introdução 

A idéia central deste ensaio reside no estudo analítico da relação contingencial entre 
características das organizações e requisitos do ambiente, com foco específico na conexão 
entre estratégia, estrutura e desempenho empresarial. As organizações apresentam 
configurações estruturais diferenciadas, uma vez que não há uma estrutura única que seja 
altamente efetiva para todas as organizações (DONALDSON, 1999). “A estrutura 
organizacional apresenta um caráter transitório, volátil, à medida da volatilidade do ambiente 
em que a empresa está inserida” (COELHO e COELHO, 2003, p. 144), é a representação de 
um modelo de gestão, mapeando variáveis organizacionais como comunicação e controle, 
predisposição a mudanças, desenho funcional e, por isso, mesmo que indiretamente, sempre 
esteve nos interesses das teorias da administração. 

Segundo a percepção de STONER (1999, p.22), “teoria é um conjunto coerente de 
pressupostos elaborado para explicar as relações entre dois ou mais fatos observáveis”, 
oferecendo maior entendimento dos processos essenciais. Não é intenção das teorias 
organizacionais serem vistas como um fim em si mesmas; representam a interpretação da 
realidade empresarial, com foco em alcançar seus objetivos ditados pelo paradigma vigente, 
dentro de um cenário ambiental. Na administração, as teorias são produto de forças sociais, do 
ambiente, singularidades econômicas, políticas, tecnológicas, culturais, mesmo que em 
momentos distintos, essas forças ajam com maior ou menor intensidade.  

Mintzberg (1995, p.10) declara que a “estrutura de uma organização pode ser 
simplesmente definida como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em 
tarefas distintas e como é feita a coordenação dessas tarefas”. Propõe cinco configurações 
básicas para o delineamento dessa estrutura e apresenta alguns fatores situacionais associados. 
A configuração simples é constituída pela a centralização do poder, mecanismos de 
comunicação sob as bases da supervisão direta e presente em ambientes dinâmicos, dada sua 
formatação empresarial facilitar a flexibilidade e adaptação. A burocracia mecanizada, com 
altos níveis de padronização e descentralização horizontal limitada, é encontrada em 
ambientes simples e estáveis, evoluindo para a burocracia profissional, onde se é possível 
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trabalhar com certa autonomia, por meio da descentralização vertical e horizontal e a 
padronização de habilidades, sob a modelagem de ambiente estável e complexo. Há ainda a 
forma divisionalizada, onde a estrutura é dividida em unidades de negócios baseadas em 
mercados diversificados e por fim, a configuração da adhocracia, com a flexibilidade e 
ajustamento mútuo, tipo ideal para ambientes complexos e dinâmicos.  

Morgan (1996) discorre sobre a facilidade em ver a organização como uma estrutura 
feita de partes, causas e efeitos, estímulos e respostas. Enfatiza ainda que estrutura, função, 
comportamento e todos os outros traços da operação da organização, como um sistema aberto, 
estão fortemente ligados uns ao outros; essa interdependência funcional entre as partes não 
poderia ser circunscrita em uma simples concepção de estrutura ótima; é necessário olhar 
além das fronteiras organizacionais. Por meio ambiente, entende-se “uma denominação 
atribuída ao conjunto de forças externas que influenciam o modo pelo qual as organizações 
funcionam e obtêm recursos” (MOTTA e VASCONCELOS, 2002, p. 378). O ambiente da 
tarefa refere-se à especificidade do ambiente onde a organização atua diretamente, tendo 
maior impacto sobre a capacidade da organização em alcançar objetivos e atingir resultados. 

A visão apenas de uma árvore não é suficiente para que a análise da floresta seja 
realizada. Enxergar a organização como um sistema hermeticamente fechado cede espaço 
para a visão do todo e seus relacionamentos, e uma das variáveis centrais nessa concepção é a 
formação e implementação de estratégias. Estas impactarão diretamente na configuração 
estrutural; muitos sãos os autores que argumentam que a responsabilidade do alinhamento 
entre organização e o ambiente é da orientação estratégica (MILES et al., 1978; 
CHANDLER, 1998; PORTER, 1986, 1991; ANSOFF, 1973). 
 

2. Um passeio pela Teoria Contingencial 

Em tempo, sem desconsiderar a importância dos demais estudos, é prudente ressaltar 
que não é a intenção deste ensaio revisar toda a literatura e conceituação vigente sobre a 
teoria, tampouco alcançar tanto aprofundamento, exceto naquilo que ajuda a ampliar a própria 
compreensão do assunto aplicado: relação contingencial estratégia e estrutura organizacional. 
Logo, uma maior ênfase é dada nas variáveis apresentadas pelo ambiente e pelas tarefas que 
suporte o entendimento desses construtos. 

Na busca do desempenho superior, ou talvez muito mais pela necessidade de 
sobrevivência, a abordagem contingencial enfoca as variações do comportamento empresarial 
para enfrentar, com sucesso, as diferentes circunstâncias ambientais. O ponto central da 
análise das organizações sob a perspectiva da teoria é a identificação de quais aspectos 
estruturais precisam ser modelados a fim de alcançarem a adequação em consonância com 
esses fatores ambientais. De caráter amplamente determinista, a teoria da contingência é 
definida pelo como a adaptação da organização ao ambiente. (MORGAN, 1996). O alicerce 
da teoria reside no fato de que não há nada absoluto das organizações, a relatividade é 
direcionada a diversos aspectos sensíveis à sua realidade, onde o paradigma funcionalista, 
guia das ciências administrativas, é representado pela relação “se... então”, contrário às teorias 
anteriores do tipo “causa... efeito”. 

Por conseguinte, o novo paradigma não é a especificação de uma estrutura ótima pra 
todas as situações, tampouco a delimitação de um conjunto eficiente de processos. A escola 
clássica de administração argumentava que existiria um único modelo de configuração 
estrutural e que este operaria eficientemente em todas as situações, para todos os tipos de 
organizações. Isso poderia perfeitamente funcionar no contexto à época, mostrando que a 
estrutura estava se adaptando à contingências, mesmo que os “administradores” nem 
estivessem conscientes disso. As organizações devem identificar a quais fatores 
contingenciais as mais variadas dimensões da estrutura precisa adaptar-se (DONALDSON, 
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1999). O ambiente externo impõe uma série de exigências à organização, das quais não é 
possível permanecer indiferente, para que não haja queda no desempenho e produtividade. O 
referencial dos teóricos na abordagem contingencial tem como pressuposto a “adaptação 
contínua da organização ao seu meio ambiente e de seu ajuste interno (fit) às características 
deste sob pena de sofrer o processo de entropia” (MOTTA e VASCONCELOS, 2002, p. 214). 

A teoria contingencial, segundo Motta e Vasconcelos (2002), focaliza os aspectos 
estrutural (formalização, regras, normas e estruturas organizacionais; elementos visíveis e 
explícitos) e ambiental, representado pela dinâmica externa de mercado. A abordagem 
contingencial é uma releitura da forma ótima (one-best-way) de realização das tarefas, só que 
adequado às características específicas de cada organização, ou seja, com foco na relatividade 
empresarial. Cada estrutura pode ser ótima dependendo ao objetivo da organização: eficiência 
ou inovação; dependendo do tipo de ambiente e do tipo de objetivo ou problema a ser 
solucionado, vários tipos estruturais são possíveis. E a própria concepção de desempenho é o 
sucesso relativo de uma organização no alcance de suas metas específicas (MOTTA e 
VASCONCELOS, 2002; DONALDSON, 1999). 

A otimização da estrutura varia diretamente, em acordo com os fatores contingenciais, 
sendo estes estratégia, tamanho, grau de disponibilidade ao risco e incerteza, tecnologia entre 
outros (DONALDSON, 1999). Tais características organizacionais refletem a influência do 
ambiente, seja este industrial, macroeconômico ou institucional, a qual a organização está 
inserida. No entanto, a teoria contingencial não se limita em determinar pares de variáveis de 
influência (ambiental) e impacto (organizacional); no entanto, abre a mente para que se 
observe a organização como sumariamente um sistema aberto, servindo a teoria como 
instrumento (sem o “peso” da racionalidade utilitária) para análises empresariais e muitas 
vezes elemento constituinte para outras abordagens subseqüentes.  Com o acréscimo de 
variáveis contingenciais, a teoria em questão “continua sendo o eixo principal da pesquisa 
mesmo para os que se valem de outras teorias” (DONALDSON, 1999, p. 125). O autor ainda 
acrescenta que “uma vez que a teoria da contingência estrutural começou como uma síntese 
entre as idéias opostas da administração clássica e da escola de relações humanas, não é de se 
admirar que venha a servir como elemento de síntese para uma teoria organizacional mais 
ampla” (DONALDSON, 1999, p. 125).  

Baseados em uma sistemática coleta de dados empíricos, Lawrence e Lorsch 
publicaram em 1967, um estudo sobre empresas, o modo como funcionam ou como estavam 
organizados os principais subsistemas que a compunham (LAWRENCE e LORSCH, 1973, 
p.). Examinaram relações entre a estrutura da organização, ambiente econômico e 
tecnológico, comportamento dos executivos na tomada de decisões e o desempenho 
empresarial, os autores constataram que não existe evidentemente um único, ou melhor, 
caminho para as organizações se estruturarem em todas as situações. Argumentaram ainda 
que, como sistema complexo, as organizações devem ser examinadas como sistemas 
plurivalentes, multivariados, não com relações entre duas ou três variáveis isoladas, como 
ponto central das abordagens da administração anteriores. Nesse sentido, a interação do 
estudo foi procurar alcançar a compreensão de como as organizações funcionam em 
diferentes condições. 

Donaldson (2002) argumenta que a incerteza acerca da tarefa é o cerne do conceito de 
contingência que moldará como a organização lidará com a inovação e o nível de burocracia, 
por exemplo. Mencionar Burns e Stalker, dentro dessa abordagem, é remeter o pensamento 
diretamente aos tipos ideais de estrutura organizacional, mecânica e orgânica, segundo 
distinção apresentada pelos autores, em trabalho conduzido nos anos 50 e publicado em 1961 
(MOTTA e VASCONCELOS, 2002; DONALDSON, 1999). A idéia é a percepção de um 
contínuo, onde as organizações se posicionassem, limitado pelos extremos representados por 
esses tipos ideais. Quando as mudanças no ambiente, tecnologia ou condições de mercado são 
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suficientemente impetuosas, a ponto de fazer com que a organização se desloque, novos 
problemas, estilos de administração e configuração organizacional são necessárias. Na 
observação do modelo mecanicista, por exemplo, possivelmente vem à mente situações 
estáveis de mercado e tecnologia, em seguida a dinâmica estrutural interna que suporte essas 
condições a fim de assegurar um desempenho satisfatório. 

 
A hipótese central da teoria da contingência estrutural é que as tarefas de baixa 
incerteza são executadas mais eficientemente por meio de uma hierarquia 
centralizada, por isso é mais simples, rápido e permite uma coordenação estrita 
mais barata. Na medida em que a incerteza da tarefa aumenta, por meio da inovação 
ou outro fator similar, a hierarquia precisa perder um pouco do controle e ser 
coberta por estruturas comunicativas e participativas. [...] À medida que o tamanho 
aumenta, a estrutura compacta simples e centralizada é substituída por uma 
hierarquia exagerada e grande especialização (DONALDSON, 1999, p. 107-108). 
 

A mesma linha de raciocínio se aplica ao sistema orgânico: ambiente modelando 
estrutura, dado níveis de incerteza e imprevisibilidade. A flexibilidade no enfoque da empresa 
como organismo levou ao abandono do tipo mecanicista a fim de garantir o sucesso 
empresarial e estimular a criatividade e inovação. Em ambientes hipercompetitivos, com alta 
rivalidade e atuação de agentes externos, a organização assume a postura de um ente vivo, 
passível de adaptação e evolução, bem como a transformação da realidade que a cerca. É 
inerente o impacto do aspecto ambiental por toda a análise dos autores, dada a necessidade da 
realização de uma sondagem desse ambiente e ajuste da estrutura organizacional a ele, ou 
ainda, o posicionamento ocupado pela empresa. Até parece que Porter (1986), apresentado em 
maiores detalhes na sessão a seguir, mesmo sendo de origem microeconômica, inspirou-se 
nos preceitos da abordagem, ao frisar os limites existentes em sua aplicação na observação 
das características peculiares de cada situação. Porter (1986) essencialmente dedicou-se ao 
estudo da estratégia como posicionamento.  

Uma mudança tecnológica implica em uma mudança organizacional, objeto de estudo 
de Woodward, ampliando o escopo de análise para o envolvimento de interesses estratégicos: 
“descobrir não apenas como as empresas estudadas eram organizadas e operadas, mas 
também se alguma forma particular de organização era associada ao sucesso comercial” 
(WOODWARD, 1977, p. 24). O trabalho da pesquisadora, publicado originalmente em 1965, 
buscou investigar características específicas da estrutura organizacional como níveis de 
autoridade e amplitude de controle, desenho das tarefas, extensão das funções entre 
especialistas e canais de comunicação (em contextos organizacionais diferenciados), com a 
preocupação única de descobrir as razões de a estrutura apresentar tal tipo específico de 
configuração (MOTTA e VASCONCELOS, 2002; WOODWARD, 1977). Primeiramente, foi 
levada em consideração a indústria em que a empresa operava, uma vez que algumas se 
apresentavam mais competitiva que outras, e avaliada a posição de cada empresa dentro de 
sua própria indústria, em termos de produtividade, remuneração, reputação e imagem e 
demais indicadores de desempenho. 

Woodward relatou que empresas bem sucedidas em diferentes indústrias com 
tecnologias variadas caracterizavam-se por estruturas de organização diferentes 
(LAWRENCE e LORSCH, 1973). Em empresas onde a tecnologia de processo era mais 
simplificada ou em pequenos lotes, com maior interferência das pessoas, a estrutura 
organizacional era de certo modo informal e orgânica. Com o aumento da produção e 
utilização de equipamentos mais sofisticados, a organização do trabalho recebia um caráter 
mais mecanicista e formalizado (DONALDSON, 1999). A conclusão, dado os aspectos 
apresentados, foi que havia uma relação estreita entre a estrutura e a tecnologia, sendo esta de 
influência majoritária na forma de organização do trabalho, ou seja, a existência de um 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
5

determinismo tecnológico. Deveria acontecer uma compatibilidade entre a estrutura e o tipo 
de tecnologia empregada pelas empresas, corroborando com o axioma básico da teoria da 
contingência que “prega estruturas e práticas administrativas diversas para organizações de 
unidades organizacionais diversas” (MOTTA e VASCONCELOS, 2002, p. 218), onde 
mudanças na tecnologia tendem a forçar mudanças organizacionais. Cabe, no entanto abrir 
um parêntese quanto à variável tecnologia como influente na configuração estrutural. O 
raciocínio, graças à noção de constante interação e imposição ambiental, aponta que tal 
variável é de ordem financeira (indicadores de desempenho) e mercadológica (MOTTA e 
VASCONCELOS, 2002). 

Os estudos seminais apresentados anteriormente, referendando Burns e Stalker e 
Woodward, foram utilizados para iluminar as perspectivas para uma nova abordagem baseada 
na pesquisa, denominada teoria da contingência na empresa, que se “inicia com um exame da 
interação entre qualquer parte principal de uma empresa e os aspectos relevantes de seu 
ambiente externo” (LAWRENCE e LORSCH, 1973, p. 234), decidido pela estratégia da 
empresa. Tais estudos traziam à tona que condições macroambientais existentes fora da 
empresa exigiam modelos de organização diferenciados. 

No processo de idealização da teoria contingencial, Lawrence e Lorsch (1973) 
criticaram que os teóricos da administração até então eram levados a considerar o 
funcionamento interno das empresas eficientes, como se houvesse um modo ótimo de 
organizá-las. Por outro lado, não era dada atenção a que diferentes condições externas 
poderiam exigir características e padrões de comportamento no âmbito interno dessas 
empresas. Em vez de procurar as relações entre os processos e atividades da empresa e as 
demandas externas do ambiente, a maior parte da pesquisa e teoria das organizações, à época, 
implícita ou explicitamente, focava o “melhor e único modo de organizar em todas as 
situações” (LAWRENCE e LORSCH, 1973, p. 19). A teoria contingencial vem responder a 
questionamentos sobre “que tipo de organização deve a empresa tomar para tratar com 
diferentes condições do ambiente” (LAWRENCE e LORSCH, 1973, p. 19), uma vez que 
houve uma aceleração no ritmo de transformação tecnológica, onde tecnologias de processos 
e produtos tornaram-se mais complexas. Então, quais tipos de organizações que seriam 
eficientes em diferentes condições econômicas e técnicas? 

As empresas, ao tratar com seu ambiente externo, segmentam-se em unidades, onde 
cada uma delas tem pela frente o problema de tratar com uma parte das condições existentes 
no meio ambiente. Em outras palavras, cada unidade, seja esta um departamento, setor ou 
qualquer nomenclatura vigente, teria capacidade para tratar com uma parcela do ambiente 
total. Tal diferenciação estaria ligada, haja vista a complexidade dos desafios ambientais, à 
divisão da organização em subsistemas que permitissem especialização, disponibilidade de 
recursos e esforços concentrados para compreender problemas e gerar respostas coerentes 
com os requisitos dos problemas empresariais (LAWRENCE e LORSCH, 1973; COELHO e 
COELHO, 2000). “Estas partes do sistema têm também de ser ligadas, a fim de realizarem a 
finalidade total da empresa. Esta divisão do trabalho entre os departamentos e a necessidade 
do esforço unificado conduzem a um estado de diferenciação e integração dentro de qualquer 
empresa” (LAWRENCE e LORSCH, 1973, p. 25), sendo de fundamental importância para a 
autosustentação, uma vez que “a possibilidade que tem um sistema de evoluir depende da sua 
capacidade de passar a formas de diferenciação e integração mais complexas, bem como a 
uma variedade maior no sistema que facilita a sua habilidade em lidar com desafios e 
oportunidades propostas pelo ambiente.” (MORGAN, 1996, p.) 

A estratégia causa a estrutura, embora com um retardamento temporal, como destaca 
Donaldson (1997; apud DONALDSON, 1999) em seu modelo SARFIT (structural adaptation 
to regain fit). O autor classifica este modelo como uma abordagem contingencial permeável 
aos mais diversos fatores de interferência na configuração estrutural. “Uma organização 
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inicialmente ‘adequada’ tem sua contingência alterada e desse modo, torna-se inadequada, 
sofrendo um declínio no desempenho: isso leva à adoção de uma nova estrutura de modo que 
a adequação é readquirida e o desempenho restaurado.” Chandler (1998) também considerava 
a demora no desenvolvimento de uma nova estrutura para satisfazer as demandas 
administrativas da nova estratégia: ou a nova estratégia não havia criado necessidades 
administrativas suficientemente imperiosas para exigir uma mudança estrutural ou os 
executivos responsáveis não tinham percebido as necessidades empresariais de longo prazo 
por estarem demasiadamente envolvidos em atividades táticas diárias. Ora, o argumento do 
autor residia no evento que, se a alteração ambiental exigia uma nova postura estratégica, a 
organização passava por um período de inadequação ambiental, comprometendo seu 
desempenho financeiro, até a configuração de uma nova estrutura, que apoiasse a adoção 
dessa estratégia. Questiona-se então por qual razão não se desenvolve uma estrutura que 
permita a organização aproveitar o timming necessário para que o período de inadequação (e 
comprometimento financeiro) seja minimizado. É a capacidade de antevisão e ação do 
administrador que faz com que os resultados sejam maximizados e o retorno seja superado. 

Quanto ao imperativo de adotar uma nova estrutura, o que se diz do livre arbítrio do 
gestor, e aí se direciona o escopo para o ambiente interno da organização, no que tange à 
escolha estratégica? (DONALDSON, 1999). Até que ponto o voluntarismo empresarial 
sucumbe ao determinismo ambiental? Uma boa trilha a seguir é imaginar que, se por um lado 
a organização atende às demandas do ambiente, por outro pode modificá-lo, influenciá-lo para 
que este se apresente de maneira mais favorável possível. Segundo o autor “a teoria da 
escolha estratégica argumenta que uma organização em inadequação pode readquirir sua 
adequação pela alteração de sua contingência de forma a que esta venha a se adequar a sua 
estrutura; evitando, portanto a necessidade de mudar a estrutura preferida pelos 
administradores” (DONALDSON, 1999, p. 121; CHILD, 1972). No entanto, pesquisa 
empírica realizada conclui que a “maioria das corporações se ajusta adaptando estrutura à 
estratégia. Apenas 5% das corporações movem-se da inadequação para a adequação alterando 
a estratégia para que se ajuste à estrutura existente” (DONALDSON, 1999, p. 121).  
 Como exposto, a teoria da contingência da organização afirma que características 
empresariais precisam se adequar ao nível de variáveis contingenciais a fim de ter um 
desempenho superior e essa adaptação organizacional ocorre quando “uma organização se 
move mudando suas características daquelas inadequadas para as adequadas, dada uma 
mudança ambiental” (DONALDSON, 2000, p. 387) 

A literatura empiricamente estabeleceu que as organizações são levadas a não 
realizarem nenhuma adaptação até sofrer uma crise no desempenho; nesse momento, começa 
a ocorrer o processo de mudança. Donaldson (2000) argumenta que esse baixo desempenho 
emerge da inadequação da organização ao seu ambiente por meio de causas específicas, onde 
a Teoria do Portfólio, apresentada pelo autor, busca esclarecer como cada uma dessas causas 
interfere na adequação para determinar o nível do desempenho empresarial. Conceitualmente, 
desempenho empresarial está intimamente ligado ao alcance dos objetivos estabelecidos 
(DONALDSON, 2000). Baixos níveis de venda, lucratividade, retorno sobre o investimento, 
solicitam uma mudança na adequação estrutural das organizações. Para explicar se uma 
empresa em inadequação irá realizar mudar em busca da adaptação, é necessário analisar o 
nível de performance organizacional e suas causas, examinando a interação entre a 
inadequação de cada fonte geradora de desempenho para avaliar se tal fator esta reforçando 
ou restringindo o efeito do desempenho inadequado. Apenas realizando tais mudanças 
adaptativas, e conseqüentemente voltando à adequação, a organização pode voltar a 
incrementar seu desempenho.  

Na Teoria do Portfólio organizacional, as causas do desempenho são consideradas, sob 
as perspectivas internas, a exemplo dos recursos humanos ou tecnologia de processo, e 
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externas, como a competição. Cada fator no portfólio tem um risco definido como a 
variabilidade ao longo do tempo no desempenho que resulta desse fator (DONALDSON, 
2000). Cada fator é também correlacionado em certo grau, positivo ou negativo, com cada um 
dos demais fatores do Portfólio. Por conseqüência, cada fator é positiva ou negativamente 
correlacionado com a inadequação percebida pela empresa. Esse instrumental é de grande 
valia para que os gestores sejam capazes de identificar, associando conceitos de risco e 
retorno, que ativo organizacional precisará se deslocar e que impacto tal ação gerará tanto 
internamente (relacionamento entre as partes) quanto externamente (adequação ambiental). 

Por fim, Donaldson (1996; apud COELHO e COELHO, 2002) delimita o universo 
teórico da teoria contingencial afirmando que é uma teoria geral, uma vez que, a partir de 
estudos empíricos, existe a demonstração de uma relação entre a generalidade dos fatores de 
contexto e os parâmetros estruturais; determinista, pois para cada cenário ambiental existe 
uma configuração estrutural de melhor adequação; funcionalista, já que destina à estrutura o 
papel de realinhamento para adaptar-se às contingências ambientais. 

 

3. E, o que dizem os estrategistas? 

Importantes pesquisas realizadas nos anos 50, 60, 70, promoveram um refinamento na 
teoria contingencial, que veio a embasar idéias correntes acerca da administração estratégica e 
vantagem competitiva (CASSIA, 2000). Para o aprimoramento da compreensão, detém 
vantagem competitiva aquelas empresas que se sobressaem em seus desempenhos com 
relação a outras de seu setor, dado um período de tempo específico (GHEMAWAT, 1998). 

As origens do conceito de estratégia empresarial sofreram forte influência da visão 
militar, representada pelo Mestre Sun Tzu (1994). Argumenta o autor que na arte da guerra 
não existem regras fixas; elas podem ser apenas determinadas segundo as circunstâncias 
peculiares vividas. Uma analogia com o mundo empresarial, explora a habilidade das 
organizações em compreender como as diversas situações podem ser transformadas em 
vantagem, conhecendo forças e sanando fraquezas do seu ambiente interno, aproveitando 
oportunidades e neutralizando ameaças do seu ambiente externo. É a concepção de equilíbrio, 
diferenciado para cada conjuntura organizacional. 

O conceito básico de estratégia está intimamente relacionado à interface entre empresa 
e ambiente, mediante a criação e exploração de competências distintas que apóiem essa 
interface (PORTER, 1991), representadas pela estrutura organizacional. Por essa razão, a 
estratégia lida essencialmente com a incerteza. Cada firma é única, com sua história própria, 
personalidade, capacidades, conjunto de políticas. Cada indústria é única, com suas 
circunstâncias e perspectivas de sucesso. Esse relacionamento faz com que cada organização 
seja vista como um conjunto único de contingências. É um versar sobre a idéia do “depende”, 
guiado pelo cenário externo peculiar da organização. 

Ansoff (1973), seguindo a tradição das teorias microeconômicas, no sentido de 
preocupar-se com a natureza da empresa e não com os processos mentais do tomador de 
decisões, identifica três principais categorias de decisão empresarial. Argumenta o autor que o 
problema geral das atividades da empresa consiste em configurar e dirigir o processo de 
conversão de recursos, de maneira a otimizar a consecução dos objetivos. As decisões 
estratégicas preocupam-se principalmente com problemas externos à organização e diz 
respeito ao estabelecimento de um equilíbrio entre a empresa e seu ambiente. Por sua vez, as 
decisões administrativas dedicam-se à estruturação dos recursos da empresa a fim de criar 
possibilidades de execução com os melhores resultados; em outras palavras, o delineamento 
das relações de autoridade e responsabilidade, fluxos de trabalho e informações, canais de 
distribuição, treinamento e desenvolvimento de pessoal e outras tantas articulações inerentes 
ao modelo de gestão da organização. Nesse mister, as decisões operacionais objetivam 
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maximizar a eficiência do processo de conversão de recursos da empresa, maximizando a 
rentabilidade das operações ora desempenhadas (ANSOFF, 1973). É possível inferir, às 
observações do autor, que as deliberações administrativas atuam como estrutura de suporte à 
estratégia da empresa, atuando na execução de link perfeito entre esta e o seu componente 
operacional. Embora distintas, as decisões são interdependentes e complementares, atuando 
de forma integrada, onde é esperado que a estrutura administrativa proporcione o alicerce 
apropriado para das exigências da estratégia.  

Por meio de seus estudos empíricos, publicados originalmente em 1962, Chandler 
(1998) argumentava que as organizações precisam estabelecer um ajuste fino entre estratégia 
e estrutura a fim de alcançarem o desempenho almejado por seus objetivos. Aparentemente o 
autor buscava formular leis capazes de descrever fenômenos e explicar relações de causa e 
efeito. O pioneirismo de Chandler nessa abordagem comprovou que algumas empresas 
multinacionais americanas desenvolveram estratégias seguidas pela estrutura organizacional 
específica (multidivisional), no sentido de melhor interar os recursos da empresa às demandas 
de mercado. Estudou as razões pelas quais a Du Pont, a General Motors, a Stardard Oil e a 
Sears “ampliaram seus negócios, assumiram novas funções, ingressaram em novos ramos de 
atividade, e por que cada uma dessas iniciativas exigiu um novo modelo de administração” 
(CHANDLER, 1998, p.129). 

Como ponto inicial para o desenvolvimento de uma nova configuração, era necessário 
profundo conhecimento da antiga organização bem como a percepção de que as mudanças na 
estrutura estavam ligadas aos modos de expansão organizacional; tais maneiras, no entanto 
refletiam as transformações no ambiente empresarial, industrial e institucional, enxergando a 
organização de forma ampla e panorâmica. Chandler (1998) argumenta que estratégia é o 
conjunto de objetivos em longo prazo da organização, com a devida alocação de recursos e 
mapeamento do plano de ação, onde, nesse contexto, a estrutura organizacional representa o 
meio, a maneira pela qual a empresa se organiza internamente, abrangendo linhas de 
autoridade e comunicação entre níveis, garantindo coordenação, avaliação e execução das 
metas e políticas básicas propostas pela estratégia. A idéia que diferentes formas de 
organização resultam dos diferentes tipos de expansão pode ser mais bem compreendida se 
for considerado que “o planejamento e a execução dessa expansão são uma estratégia, e a 
organização criada para gerir as novas atividades e recursos, uma estrutura” (CHANDLER, 
1998, p. 136).  A estrutura acompanha a estratégia, onde o tipo mais complexo de estrutura é 
resultado da articulação de várias estratégias básicas. Para o autor, a estrutura é modelada pela 
estratégia (seu célebre achado que “estrutura segue estratégia”) que a empresa desenvolve em 
relação ao seu ambiente externo. Era o “ritmo de transformação do ambiente que criava a 
pressão em favor de uma modificação estratégica e posteriormente estrutural” (LAWRENCE 
e LORSCH, 1973, p.222) É válido ressaltar, no entanto, que a realidade em questão refere-se 
à complexidade da indústria norte-americana à época, por volta da década de 50. 

Como arremate em sua linha de raciocínio, Chandler (1998) atende ainda a um último 
questionamento: por que estratégia antes de estrutura? As mudanças na estratégia que exigiam 
mudanças na estrutura aparentemente se deveram às oportunidades e necessidades criadas 
pelas transformações demográficas, pelas mudanças na renda nacional e pela inovação 
tecnológica. A nova estratégia requeria uma estrutura nova (ou remodelada) para operar 
eficientemente a empresa. Ou seja, o crescimento sem ajuste estrutural só poderia conduzir à 
ineficiência econômica; a não ser que se desenvolvam novas estruturas para fazer face às 
novas necessidades administrativas resultantes da extensão das atividades da empresa a novas 
áreas, funções ou linha de produtos, é impossível realizar o potencial econômico do 
incremento dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos, empregando-os de maneira 
mais lucrativa. Os arquitetos organizacionais das empresas estudadas pelo autor relatam que 
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não resolveram seus problemas administrativos no vácuo, o que reforça a teoria da 
contingência e foco ambiental em questão. 

Por outro lado, John Child (1972) refuta o determinismo ambiental e a relação 
estritamente causal entre estratégia e estrutura organizacional, coerente com a idéia de que o 
processo deveria considerar tanto as forças ambientais e estruturais quanto os gestores. O 
autor argumenta que as contingências, moderadamente, possuem alguma influência, 
entretanto os executivos dispõem de uma área de livre-arbítrio, um grau considerável de 
escolha estratégica, onde o simplismo contingencial é inadequado. Residindo sua contribuição 
mais significativa na abordagem do poder, Child (1972) primeiramente fez uma avaliação dos 
modelos teóricos existentes à época, sob três argumentos principais: ambiente, tecnologia e 
tamanho, este último relacionando níveis de burocratização. Tais modelos referem-se à 
acomodação estrutural, ensaiada pelos teóricos da Teoria Contingencial, acerca do grau de 
variação e freqüência das mudanças ambientais, a complexidade graças heterogeneidade das 
atividades e nível de informação disponíveis, ocupando até então um caráter determinista 
frente às ações organizacionais. Contudo, segundo Child (1972), essa abordagem descarta as 
várias manifestações da escolha estratégica, onde os decisores oscilam entre alternativas ao 
selecionar os tipos de ambiente que eles escolhem operar, ou seja, a manipulação e influência 
mútua entre a empresa e o cenário externo. O papel da escolha estratégica na teoria das 
organizações considera componentes como cultura, valores individuais e organizacionais, 
expectativas dos fornecedores de recursos, disseminação do poder e canais de comunicação, 
componentes do modelo de gestão, na elaboração da estratégia e da estrutura organizacional 
(CHILD, 1972). 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) propõem um modelo para geração de informações 
necessárias para formular e implementar estratégias (Modelo I/O de Retornos Superiores à 
Média) que foca o contexto externo, onde este determina as estratégias capazes de gerar 
retornos superiores à média, impondo pressões e limitações, desafiando a empresa a localizar 
o setor (ou a indústria) mais atraente aos seus objetivos. A probabilidade de êxito, segundo os 
autores nesse modelo específico é muito maior para as empresas que conseguem desenvolver 
ou adquirir habilidades internas necessárias à implementação das estratégias requeridas pelo 
ambiente externo. Primeiramente, faz-se a sondagem nesse ambiente, identificando uma 
indústria interessante, cujas características sugerem retornos superiores para então formular e 
selecionar estratégias vinculadas. De posse dessas informações, a organização deve 
desenvolver, adquirir ou reestruturar os ativos e habilidades necessárias à implementação da 
estratégia. 

Ou seja, é estratégia dentro da dinâmica de causalidade da estrutura. Para tanto, entra 
em cena Porter (1986) e seu modelo de competição das cinco forças, utilizado como 
ferramenta analítica para encontrar o ponto ótimo do posicionamento estratégico. Indústria é 
um grupo de empresas que fabricam produtos que são substitutos próximos ou atendem a 
necessidades similares (PORTER, 1986); a análise estrutural de indústrias determina as regras 
competitivas e as estratégias potencialmente disponíveis. O autor percebe como crucial a 
análise da indústria, capaz de afetar o desempenho e lucratividade da empresa. Tal ambiente é 
representado pelo conjunto de fatores (cinco forças): a ameaça de novos entrantes, poder de 
barganha dos fornecedores e compradores, produtos substitutos e o grau de intensidade da 
rivalidade entre concorrentes, que exerce influência direta sobre a empresa, suas ações e 
reações competitivas. Todas as cinco forças em conjunto “determinam a intensidade da 
concorrência na indústria, bem como a rentabilidade, sendo que a força ou as forças mais 
acentuadas predominam e tornam-se cruciais do ponto de vista da formulação de estratégias” 
(PORTER, 1986, p. 24), dependendo das condições ambientais particulares de cada empresa. 
O desafio da estratégia para uma unidade empresarial em uma indústria é encontrar uma 
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posição em que a organização possa melhor se defender contra essas forças competitivas ou 
influenciá-las em seu favor. 

Por sua vez, a visão baseada nos recursos (RBV) recentemente emergiu como um 
novo paradigma na análise estratégica, paradigma que tem sua base no ambiente interno da 
organização, em contraponto a organização industrial apresentada por Porter (1986). As 
empresas são analisadas sob a perspectiva dos recursos que a compõem. De acordo com essa 
visão, as organizações são conjuntos heterogêneos de recursos que as levam a um 
desempenho diferenciado no mercado (WILK; FENSTERSEIFER, 2003). A pergunta-chave, 
diferentemente da escola do posicionamento porteriana, é sob que circunstâncias um recurso 
levará a altos retornos durante longos períodos de tempo? (WERNERFELT, 1984). Hitt et al. 
(2002) definem recursos como os inputs ao processo de produção da empresa (equipamentos 
importantes, habilidades e talentos individuais dos colaboradores, finanças entre outros), 
capacidades como a condição que um conjunto de recursos possui de desempenhar uma 
atividade de forma integrada e como competências essenciais, os recursos e capacidades que 
servem como fonte de vantagem competitiva a uma empresa em relação às rivais. Neste 
modelo de análise empresarial e formação de estratégia, “o crescimento ótimo das empresas 
envolve um equilíbrio entre explorar recursos existentes e desenvolver novos recursos” 
(WERNERFELT, 1984, p. 178). O foco estritamente ambiental é limitado, uma vez que as 
idiossincrasias da empresa podem ser determinantes para variáveis como vantagem 
competitiva e desempenho superior (BARNEY, 1991). 

A RBV permite a remodelagem do relacionamento entre estratégia e estrutura, 
mediante a criação de uma integração mais consistente entre esses dois construtos. Embora a 
estratégia por muitos anos tenha sido apresentada apenas como a arte de alocação de recursos, 
cada vez mais a atenção tem se voltado para os mecanismos internos que permitem a 
organização alcançar uma vantagem competitiva. 

O melhoramento do desempenho empresarial requer uma estrutura organizacional, 
sistemas de informações e um estilo gerencial relacionado à estratégia específica do cenário 
da empresa (MILES et al., 1978). Contudo, como enfatizado pelos pensamentos de Chandler, 
a implementação dessa estratégia não ocorre no vácuo; é crítico o nível de incerteza ambiental 
que a empresa esta disposta a atuar, bem como a adequação entre a estratégia e estrutura 
organizacional. Miles et al (1978) apontam que organizações, ao operar em diferentes 
contextos ambientais, terão iniciativas estratégicas diferenciadas e, como conseqüência, serão 
requeridas diferentes abordagens estruturais, desenhadas para aumentar a efetividade da 
implementação estratégica e o alcançar o desempenho superior. Esse relacionamento, não é 
diretamente observável e nem apresenta condição sine qua non idêntico para as mais diversas 
organizações; é dependente do grau de certeza acerca da posição estratégica e negócios 
futuros que a organização decide operar (HOQUE, 2004). 

Dentre as tipologias propostas por Miles et al. (1978), sob critérios de adaptação 
organizacional, é possível identificar claramente o impacto ambiental dada a predisposição à 
incerteza e a atividade desenvolvida pela empresa. Especificam o relacionamento entre 
estratégia, tecnologia, estrutura e processo ao ponto em que as organizações podem ser vistas 
como um conjunto integrado em dinâmica interação com seu ambiente. O estudo teve como 
proposta teórica demonstrar caminhos alternativos ou um modelo conceitual em que as 
organizações definem seu domínio de mercado (estratégia) e os mecanismos utilizados para 
perseguir tais estratégias (estrutura e processos), por meio de um ciclo de adaptação. 
Defenders buscam o domínio da estabilidade, mediante a eficiência tecnológica, baixo custo e 
estrutura mecanicista. O problema central da administração consiste na manutenção efetiva do 
controle a fim de assegurar essa eficiência. Por sua vez, os prospectors são embasados por 
preceitos de fluidez e flexibilidade tecnológica, respondendo ao ambiente dinâmico de 
maneira oposta à tipologia anterior em busca da constante inovação e exploração de novos 
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mercados. Com forte orientação para resultados, a estrutura orgânica visa facilitar e coordenar 
numerosas e diversas operações, comprometendo a eficiência, contudo permitindo resposta 
rápida às reorientações ambientais. Os analysers tentam minimizar o risco enquanto 
maximiza a oportunidade, por meio da combinação matricial entre os defenders e os 
prospectors. Essa dualidade tecnológica e atendimento a ambientes, aparentemente, híbridos e 
contraditórios, exige um modelo de gestão capaz de promover a diferenciação dos processos e 
estrutura organizacional, para alcançar o equilíbrio entre áreas estáveis e dinâmicas de 
operação. 

 

4. Reflexões Finais 

Como apresentado, a estratégia guarda uma íntima relação com a estrutura 
organizacional, sob o ponto de vista dos autores discutidos. Miles et al. (1978) inclusive, não 
resistiram à tentação de desenvolver tipos ideais de estrutura. Seja a estratégia constituída por 
elementos impostos pelo meio ambiente ou formulada sob as raízes das singularidades 
internas, a estrutura é por vezes percebida como decorrente da implantação de um novo 
direcionamento estratégico. 

Uma crítica presente à perspectiva contingencial é que a organização se transformaria 
essencialmente em um modelo de resposta ambiental, bem como desprezaria a importância da 
análise dos recursos internos e competências essenciais como determinantes estruturais e 
estratégicos. Em um nível maior de abstração, representando o outro extremo do contínuo, as 
estratégias são formadas por pessoas e estas sim buscam objetivos (LAWRENCE e LORSCH, 
1973). Pessoas são estrutura, ou seja, comunicação, poder, controle, logo poderia se pensar 
que a estrutura é que implica (determina) a estratégia. Sendo tantas as contingências e de tal 
ordem o dinamismo dos fatores contingenciais, que esta discussão dos tipos ideais parece 
cada vez mais impertinente. Ao contrário, a flexibilidade e a adaptabilidade das estruturas 
organizacionais são certamente temas mais oportunos, uma vez que deles depende a 
sobrevivência das empresas no ambiente em constante reorientação vivido na atualidade 
(COELHO e COELHO, 2003). 

Esse exercício da argumentação acerca da relação contingencial entre estratégia e 
estrutura organizacional não percebe tanta validade, como determinismo causal, nas 
organizações contemporâneas, adotando o conceito de estratégia discorrido por Ansoff (1973) 
e Porter (1986). Como visto, várias são as fontes de formação de estratégia, inclusive com 
processos de aprendizagem e crescimento do capital intelectual da organização. Um exemplo 
pode ser percebido por meio de uma característica, das mais idiossincráticas nas empresas. A 
cultura organizacional, segundo Hofstede et al. (1990) adquiriu um status semelhante à 
estrutura, enquanto modelo de gestão, e estratégia, inclusive percebe-se um certo 
imbricamento entre estratégia e cultura. Os vestígios deixados pelos elementos culturais 
muitas vezes são percebidos na forma como as organizações se apresentam ao mercado e se 
posicionam frente à concorrência. 

Mesmo à época de Chandler (1998), muito já se trabalhava para explicar a relação 
mútua e concomitante entre esses dois construtos (SCOTT, 1973), relação essa que não 
permite termos como causa e conseqüência generalizadas. As organizações são sensíveis à 
uma variedade de dimensões presentes no seu conjunto único de recursos, capacidades e 
competências, sob a perspectiva interna, bem como influências originadas no ambiente 
externo, como posicionamento estratégico ideal, políticas de negociação com o órgãos 
regulamentadores, necessidades dos clientes, peculiaridades e relacionamento com 
fornecedores, rivalidade entre a concorrência, acesso a matéria prima e outros tantos que 
afetam o cotidiano e a vida das empresas. Atualmente, as fronteiras da organização não são 
tão cartesianamente identificáveis como propunha a abordagem dos sistemas abertos. A 
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exemplo temos modelos de gestão baseados em processos ou estruturas extremamente 
flexíveis que permite um imbricamento entre as partes ou subsistemas.  
No entanto, não se pode negar o conforto proporcionado pela relatividade contingencial. É 
interessante perceber como as especificidades das empresas são extremamente positivas dada 
uma situação ambiental corrente e em outro cenário, não gera tanto impacto. Ao observar o 
interrelacionamento entre os componentes dos processos organizacionais, fica evidente a 
adequação, ou ao menos, aproximação dos aspetos internos à parte macroambiental de 
referência, à explicação da teoria do portfólio. A representação do paradigma funcionalista 
sobre os versos “se... então” serve ainda como ponto de partida para diversas abordagens 
posteriores à contingencial. Exigem-se então soluções complexas para problemas 
organizacionais complexos. Exige-se o entendimento da multiplicidade e interdependência 
das causas e variáveis desses problemas complexos. Por fim, a necessidade da visão 
sistêmica, a importância em considerar o ambiente e a relação estratégia e estrutura foram as 
prerrogativas presentes em todo o ensaio, entretanto, os conceitos de longe não se esgotam 
por aqui. 
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