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Nesta conferência retomarei determinadas reflexões sobre ciências sociais e
“management”.

Falarei, inicialmente, da minha postura como pesquisador, a título de introdução. Por
que estou interessado na articulação entre ciências sociais e “management”? Porque
tenho as duas fontes de formação: uma fonte em Administração, assim eu tenho uma
cultura em Administração. Mas nesta área o que sempre me interessou foi o ser humano,
pois as organizações são seres humanos em relação, não somente processos, técnicas. E
vocês sabem que o problema é o ser humano, é mais fácil se lidar com a técnica do que
com o ser humano. Por outro lado, também me formei em Sociologia e fui sociólogo em
uma escola de Administração, responsável pelo ensino de Sociologia das Organizações, do
comportamento, e pela publicação de um livro que no Brasil vocês conhecem: uma visão
antropológica das organizações, a partir de dimensões esquecidas2 .

Atualmente, sou professor de Administração, esse é o meu título, na França, mas sou
ainda um sociólogo. Fui um sociólogo em uma escola de gestão, agora  estou em uma
universidade de gestão como professor de gestão. Por que para mim é importante estar
em uma faculdade de Administração? Porque a administração está atualmente no centro
da dinâmica social. A empresa é um elemento central da dinâmica social contemporânea.

1 Palestra proferida na FEAD, em junho de 2006, tendo como eixo principal um livro do mesmo autor:
CHANLAT, J-F. “Ciências sociais e management: reconciliando o econômico e o social”. São Paulo: Atlas,
1999. Tradução da Dra. Patrícia Fulgêncio Gazzoli (Professora titular do Mestrado em Administração da
FEAD).

2 Trata-se do livro (em três volumes) “O indivíduo na organização: dimensões esquecidas”, coordenado por
Jean-François CHANLAT, São Paulo: Atlas, 1996.
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Por isso é interessante para os sociólogos trabalhar em um contexto administrativo e não
em um contexto puramente sociológico.

Desenvolvi, durante 23 anos, o ensino em Administração e a questão da relação entre
as ciências sociais e a Administração era seguramente clara. Esse trabalho de reflexão
resultou em um livro e este livro, Ciências Sociais e Administração, em português, é
baseado em uma conferência magistral que fiz para ser professor titular em Montreal, o
que na França se chama Lesson Inaugurale. Trata-se de uma reflexão sintética que
fazemos, depois de 20 anos, sobre as disciplinas que ministramos. É um elemento dessa
reflexão que vou apresentar aqui.

Em que contexto estamos pensando em ciências sociais e management? Em um
contexto sócio-histórico que é caracterizado por três elementos: a hegemonia da esfera
econômica, a hegemonia do modelo organizacional da empresa e a hegemonia do
pensamento administrativo. Vou falar rapidamente sobre elas.

Hegemonia econômica: 95% da vida humana se desenvolveu em sociedades de
caçadores e de colhedores. Para nós isso está, seguramente, muito longe. Mas para a
humanidade é importante. A construção da humanidade se fez em um contexto desse
tipo: sociedade de caçadores e colhedores: 95%, sociedade agrícola: 4%,e a sociedade
industrial moderna não é nada na história humana. E para nós é tudo. Por que, é o nosso
ponto. O que se passa é que nos sistemas anteriores a esfera econômica não era
autônoma do resto da sociedade.  Quer dizer que quando os antropólogos fazem uma
investigação de campo sobre uma tribo, um grupo, é impossível descrever de maneira
autônoma a esfera econômica. A esfera econômica está inserida no político, no social, no
cultural e no simbólico. A modernidade do capitalismo e a da economia de mercado, como
mostrou Karl Polanyi, o grande antropólogo  húngaro, é a autonomização da economia do
resto da sociedade. Como isso é impossível, há um movimento contínuo de regulação, o
que Polanyi designa como  embededness. O que quer dizer que é necessário constante-
mente reinserir a economia no social, no político, no cultural.

Por que há uma hegemonia econômica ainda mais  forte no começo deste nosso
século, do nosso milênio? É que agora não há um contra-modelo. Minha geração viveu a
maior parte da sua vida em uma oposição forte entre dois modelos: o modelo capitalista,
liberal, a economia de mercado e o modelo soviético, o modelo socialista, comunista, a
China, etc, etc. E a queda do muro de Berlim, não só a queda de um muro, mas a queda
de um sistema que era de oposição... Quer dizer que o capitalismo venceu, como disseram
alguns observadores? Não sei. Bom, por quantos anos? Porque do ponto de vista histórico
é difícil afirmá-lo.

No entanto, há agora modelos dentro desse sistema único. As diferenças estão entre
os modelos dentro do sistema capitalista. É claro, o modelo europeu é bastante diferente
do modelo americano, o modelo japonês é diferente também, e agora há o modelo chinês,
que é totalmente diferente, que é um modelo de capitalismo, turbo-capitalismo, ultra-
capitalismo. Estou em contato com a China, e é impressionante ver as condições de
trabalho. É impressionante. Há um crescimento econômico extraordinário, mas uma
desigualdade enorme e um partido comunista, que é o dirigente do processo. Nunca se
viu um capitalismo desse tipo com um partido comunista ao nível político. É um novo
modelo: não é o modelo japonês, coreano, iugoslavo. Ou seja, podemos ver que nesse
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contexto não há alternativa melhor a curto prazo e as alternativas estão dentro do
sistema. Ou seja,  dependem do lugar que ocupa o mercado em relação ao Estado e ao
terceiro setor, o que  difere de um país a outro.

A hegemonia econômica certamente tem uma conseqüência enorme sobre o modelo
organizacional que está no centro do desenvolvimento econômico e que é a empresa
privada. A empresa privada agora é o modelo de organização não somente para o
mercado mas também para os hospitais, as escolas, a administração pública. Podemos
ver, em certos casos, que há uma relação entre a busca da eficiência e a idéia de que o
modelo eficiente seja o modelo privado. São elementos “produzidos” pelo sistema
privado. Isso implica em um problema sério, porque seguramente a finalidade de uma
universidade não é a finalidade de uma empresa privada. Não é o lucro, porque se é o
lucro, se os estudantes são clientes, eles não são estudantes, por definição.

Podemos ver que o vocabulário da empresa privada penetra em todas as esferas.
Todas as esferas, de mais a mais, falam de cliente. Agora, o problema é que se todo
mundo é um cliente, o que é um cliente? Se um usuário é um cliente, um paciente é um
cliente, um estudante é um cliente, o que é um cliente? Porque um cliente existe
enquanto há uma relação comercial. Quando vou  ao supermercado eu sou um cliente.
Mas quando vou à Universidade, sou um estudante.

Podemos ver no site do MBA Executivo de Dauphine, pelo qual sou o responsável,
uma frase: “Você não é um cliente, é um estudante.” Os alunos pagam, mas o contexto é
um contexto de aprendizagem, cultural, intelectual, reflexivo. Quer dizer que, se você é
um estudante e se você não gosta de contabilidade, deve estudá-la mesmo assim porque a
contabilidade é importante na administração. A sociologia é também importante, e se
você não gosta e não quer estudá-la somente porque paga o curso, porque se crê um
cliente, isso é um problema. A mesma coisa em um hospital. É importante tratar bem as
pessoas, como pacientes, pessoas que sofrem.

Mas eu sei porque utilizamos a noção de cliente. Porque dizem que os serviços públi-
cos não são bons, os professores são horríveis... No entanto, isso é muito mais um este-
reótipo do que outra coisa, porque há muitos fracassos também no sistema privado. Pode-
mos ver que, em certos casos, o sistema público, no qual há organizações diferentes, é mais
eficiente para fornecer  o que chamamos de bens públicos. A saúde é um exemplo típico.

Vocês sabem que o sistema mais ineficiente de saúde é o sistema americano, sistema
privado, que é o mais caro, segundo os últimos dados, equivale a 15% do PIB? Na Europa
esse custo é entre 7% e 11% do PIB e ainda há 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos
que não têm seguro social. Os indicadores sanitários dos Estados Unidos, em comparação
com os da Europa, do Canadá e outros países, como o Japão, estão, segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde, em 28ª posição. Quer dizer que é o sistema de saúde mais caro,
economicamente, tem má qualidade e é o mais desigual (porque eu comparo sociedades
similares, não comparo os Estados Unidos com o Chile, comparo com a Europa, com o
Canadá). E o sistema de saúde americano é hoje a razão de um problema sério em relação
às empresas. A GM desenvolveu um bom sistema de previdência social para seus
empregados. No entanto, agora seu pessoal está mais velho, custa mais e como o sistema
de previdência é unicamente para os empregados da GM, não é uma mutualização
nacional, é mais e mais pesado para a empresa. O seguro de saúde custa hoje cerca de
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1500 US$ para cada carro produzido. Assim, podemos ver que, em certos casos, meio-
ambiente, saúde, etc., a regulação da esfera pública é muito mais eficiente.

A última é a hegemonia do pensamento administrativo porque, seguramente, as pala-
vras que o expressam agora são utilizadas inclusive na política. Políticos, verdadeiros
políticos! Por que usam o linguajar administrativo? Lembro-me de De Gaulle, que era um
político de grande estatura, quando falava de seus projetos políticos e era questionado
sobre como faria as coisas, respondia: “A intendência seguirá”. A “intendência” era a
administração. Os políticos devem apresentar elementos políticos, pensar em categorias
políticas.

Agora utilizamos a palavra gestão em qualquer situação.Vamos “gerir” emoções,
relações com a esposa, com os filhos. Pertenço a uma geração que não conhecia a palavra
gestão para suas emoções, para suas relações com amigos... Vi uma atleta na Copa do
Mundo de Atletismo, no ano passado, que estava “gerindo... seu ferimento”.

É a mesma questão que a respeito do cliente: se se administra tudo, o que é
administração? E é a linguagem que faz a distinção. A linguagem permite a distinção. Se
tudo é administração, o que é administração? Sou certamente um pouco iconoclasta, mas
precisamos pensar. Gosto muito de gestão, mas a gestão não é para minha família, é uma
esfera diferente. E a emoção, é interessante ver que, há 30, 40 anos, as pessoas falavam
de “controle das emoções”, “domínio das emoções”, da “expressão das emoções”, mas não
da “administração de suas emoções”.

É em um contexto em que a administração está no centro da dinâmica social, e que,
portanto, tende a se reproduzir no futuro, que é importante pensar sua relação com as
ciências sociais. Qual a natureza das ciências sociais? É a de entender. As ciências sociais
se interessam pela vida social. De uma maneira geral e em seus elementos particulares. A
demografia é uma ciência social. A economia é uma ciência social (embora haja
economistas que pensem que ela é uma ciência natural). A ciência política, todas são
ciências sociais, o que quer dizer que tratam de descrever, explicar, compreender e
avaliar.

Retorno ao meu ponto. Descrever. Rapidamente, ciências sociais são ciências e todas
as ciências começam pela descrição, descrição de dados. Se não há descrição, o fenômeno
não existe. Pode existir externamente, mas não para o observador.  Quer dizer que a
descrição é um elemento central do conhecimento. É a razão pela qual a pesquisa de
campo, a observação fina do que se passa em uma organização, é importante.

Todos os estudos clássicos em Administração são monografias sobre a burocracia,
tentando descrever como funciona (ou deveria funcionar) uma burocracia. E qual foi o
primeiro trabalho de Mintzberg? Seu primeiro trabalho e sua tese no MIT foi a descrição
do que faz um executivo durante seu dia. Mintzberg acompanhou 5 executivos durante
uma semana para ver o que se passava. Foi a primeira vez que isso foi feito. Em tese,
estávamos falando de planificação, controle, organização... mas ele foi o primeiro que fez
uma descrição do que acontecia, concretamente, no dia-a-dia de um executivo. Foi sua
tese: com 5 casos! Agora há mais de duzentas teses sobre o assunto, com 250 casos, mais
ou menos, mas neles se encontram as mesmas coisas, porque no estudo de Mintzberg
havia uma validação forte do ponto de vista qualitativo.
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Descrever é um elemento. Explicar é seguramente outra exigência das ciências
sociais. A causa do fenômeno. Explicar as coisas. Mas o problema é que, quando se trata
de um ser humano, não de um átomo, não de um micróbio, trata-se de uma pessoa que
tem uma subjetividade, uma história. E o que acontece? Acontece que é difícil explicar o
comportamento humano de uma maneira puramente objetiva e exterior. É a razão pela
qual, ao fim do século XIX, Max Weber e outros grandes sociólogos alemães disseram:
“nossas ciências são compreensivas”.

E o que é isso? Devemos entender o significado dos atos humanos e para entender o
seu significado devemos, certamente, observar, discutir com as pessoas, porque o sentido
que as pessoas dão à sua ação é muito importante. Eu creio que este é o elemento
distintivo das ciências sociais. Porque descrever, explicar e avaliar são elementos comuns
às ciências naturais. Mas a compreensão é tipicamente a exigência psíquica das ciências
sociais. Vou dar um exemplo.

Trata-se de um trabalho em um hospital, realizado com colegas de Montreal. Havia
enfermeiras que estavam em contato com pacientes infectados com o vírus da AIDS. Isso
no começo, na época não tinha tratamento, as pessoas tinham medo e, na maior parte das
vezes, eram pacientes terminais que davam entrada no hospital. Foi muito curioso ver
que, em certos casos, as enfermeiras não utilizavam luvas. Poderíamos dizer: “Elas não
respeitavam as regras de segurança”. É verdade. Mas, quando discutimos com as
enfermeiras por que faziam assim, disseram: “Porque somos seres humanos. Estas
pessoas vão morrer e é melhor tocá-las com as mãos sem luvas, porque este é um ato
humano. Com luvas de borracha, não é a mesma coisa.” Assim, pudemos entender o
sentido do ato das enfermeiras de uma maneira diferente da de um tecnocrata, que diria:
“Não respeitavam a regra”. Havia que se considerar o elemento humano e na análise das
organizações estamos continuamente nesta situação.

O prescrito não é o real porque a realidade é mais complexa, mais difícil. Esta é a
razão pela qual, para se entender o comportamento real, concreto, deve-se entender o
contexto concreto. E o que fazem as ciências sociais é reduzir a distância entre o
prescrito, o formal, e o que se passa realmente. Para os administradores é um elemento
central, porque um administrador que não tem a postura compreensiva não compreende
nada.

Podemos ver, com freqüência, empresas que decidem usar um sistema de informação,
mas esse sistema não funciona, certamente porque os usuários foram excluídos na
escolha do sistema. Se o administrador responsável não é compreensivo, o que vai dizer:
“Os empregados são burros, não sabem trabalhar com o sistema”. O problema é que, em
muitos casos, eles não são burros, é a tecnologia que não funciona. E é importante saber
o porquê. Porque um sistema de informação compreende muitos elementos e as pessoas
que vão dar as respostas mais interessantes são as pessoas que concretamente utilizam
essa tecnologia. Esta é a razão pela qual a compreensão é um elemento central das
ciências sociais.

Além disso, temos que considerar a avaliação. Certamente podemos descrever um
fato, explicar um fato, em uma tentativa de compreender o que se passa na cabeça das
pessoas, o sentido que elas conferem a esse ato. Mas também vamos avaliar, dizer se é
justo ou não, que é mal ou bom.

Ciências Sociais e Management
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Por exemplo, atualmente, nos Estados Unidos, há um mercado de “barrigas de
aluguel”. Há uma demanda e há uma oferta. Há um preço de 30, 35 mil dólares pela
gestação de um neném. Podemos descrever o fenômeno, como descrever que há um
mercado de órgãos, um mercado de sangue. Podemos explicar o fato. Os economistas têm
uma explicação econômica: há uma demanda e uma oferta. Há uma pressão da demanda
e depois um equilíbrio. Podemos compreender o que se passa pela cabeça de uma mulher
que decide ter um neném que não é seu filho, que vai ser criado por outra família, mas
podemos avaliar o fato também. É a questão da ética, dos valores. Os valores que
orientam a nossa ação.

Logo no início desse mercado, aconteceu um problema clássico: uma mulher que
havia sido “barriga de aluguel” queria ficar com o filho a que tinha dado a luz. A família
recorreu à Justiça de Nova Jersey. Havia um contrato jurídico, a família tinha pago,
então, consideraram que a família tinha direito à criança. Nessa época, eu estava no
Canadá e houve uma grande discussão, porque no Canadá esse mercado é totalmente
proibido, como na Europa. Não há mercado de sangue, não há mercado de órgãos, não há
mercado deste tipo. E os especialistas jurídicos canadenses disseram que, se houvesse um
caso desse tipo no Canadá, normalmente a mãe que havia dado à luz ficaria com o seu
filho. Quer dizer, teríamos duas avaliações diferentes para o mesmo tipo de caso.

É a mesma coisa em administração, agora, com a remuneração dos dirigentes. Há
uma explosão da remuneração. Nos anos 1980, o presidente americano de uma empresa
podia ganhar 40 vezes o salário de base. Agora pode ganhar entre 450 e 700 vezes,
dependendo do indicador utilizado. Na Europa era 20 vezes. Agora há também uma
explosão. No Japão, 10 vezes. Há três anos fui à cooperativa Moondragon, que é a
cooperativa de trabalhadores mais importante do mundo, com 70.000 pessoas. A
discussão era, na cooperativa, se podiam passar a remuneração do dirigente superior de 8
a 10 vezes o salário de base.

Seguramente podemos descrever o fato: tenho um estudante que está fazendo uma
tese sobre a remuneração dos dirigentes e todo o discurso que a acompanha. Certamente
podemos explicar o fato. A explicação econômica clássica é que dirigentes são recursos
raros. São pessoas extraordinárias e, em conseqüência, devem ganhar muito dinheiro.
Mas o problema é que não há uma relação entre a remuneração de um dirigente e a
performance das empresas. Em certos casos, é o contrário. Basta ver o Real Madrid. Não
conquistam o título. Não é porque os jogadores ganham tanto dinheiro que vencem. Uma
equipe é uma coisa mais complexa. A dinâmica coletiva é mais complexa.

Podemos ter explicações de muitos tipos, entender. Mas vamos, segundo nossos
valores, avaliar a conduta, se é justo ou não é justo. E é verdade que, mesmo nos Estados
Unidos, as pesquisas mostram que os americanos são totalmente contra essa
remuneração abusiva. Peter Drucker, o antigo papa da administração, que morreu no ano
passado quase centenário, disse que normalmente a remuneração de um dirigente não
deveria ser maior do que 20 vezes o salário de base. É sua avaliação, segundo seus
valores. Quando estamos fazendo uma pesquisa, certamente em algum momento vamos
nos perguntar: é justo ou não é justo? É a razão pela qual a questão da ética é uma
questão permanente. Quando as pessoas pensam em justiça, pensam em valor, em avaliar
os fenômenos estudados.
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Todos esses elementos participam da reflexividade das ciências sociais. O que é a
reflexividade? É a reflexão que vem do conhecimento sobre práticas sociais e que mudam
as práticas das pessoas que são estudadas. E é verdade que as ciências sociais têm um
papel enorme neste caso, porque quanto melhor estudarmos um grupo, mais vamos ter
conhecimentos sobre este grupo e vamos dar este conhecimento ao grupo. E o grupo vai
incorporar este conhecimento. Vai resgatar, vai viver com este conhecimento. Foi o caso
da psicologia nos anos 50. Quando o Dr. Spock disse: “Segundo a psicologia moderna, os
homens são importantes e devemos ter uma relação mais igualitária com os dirigentes,
menos hierárquica...”, todos os pais e mães ficaram surpresos, pensando: “Como não
produzir complexos de autoridade?”.

Podemos ver essa influência, agora, com gurus do management que vão dizer: “Não
têm uma política de qualidade, uma certificação?” Podemos ver a influência da
reflexividade sobre a ação. É o conhecimento produzindo a sociedade. Por exemplo, os
economistas, sociólogos e especialistas do crime produzem também a sociedade. “Vamos
mudar as condições de segurança”: é essa a discussão depois dos eventos de violência em
São Paulo. Discute-se sobre o sistema penitenciário no Brasil, que é problemático. No
entanto, existem muitos trabalhos científicos sobre sistemas penitenciários, sobre
disputas nestes sistemas. Se são bons trabalhos eles poderão mudar as condições
existentes, poderão produzir possibilidades.

A mesma coisa com o modelo econômico. As visões que produzem o conhecimento em
ciências sociais produzem a sociedade. Deste ponto de vista, as ciências administrativas,
que são ciências sociais, também produzem a sociedade.

O management é uma prática social que visa ao bom funcionamento de uma
organização. Suas exigências são caracterizadas pelo selo da eficiência. O problema é: o
que é a eficiência? Eficiência por que? Para quem? É problemática a questão, porque, em
certos casos, avaliamos a eficiência mas nos esquecemos dos custos escondidos, dos
custos ou dos benefícios. Não é fácil avaliar realmente o que é a eficácia de um sistema.
Há seguramente exigências financeiras, mas há também exigências sociais. Podemos ver
agora, e este século vai reforçar esta posição, que as organizações também vão ser ava-
liadas a partir de um ponto de vista social e ambiental. Não sei se funcionará, porque
avaliar em termos financeiros, ambientais e sociais, em certos casos, não será fácil. Mas é
verdade que, com o movimento de sustentabilidade, as agências avaliarão as organiza-
ções a partir de indicadores sociais e ambientais. Há mudanças. É um momento
importante.

A relação entre as ciências sociais e o management foi desenvolvida em torno de
algumas questões: a produção, a eficiência, é claro, porque a finalidade de uma
organização é a eficiência... Incorporamos elementos do conhecimento de ciências
sociais para produzir, em certos casos, melhores coisas em melhores condições, de
forma mais eficiente. Mas existem igualmente muitos trabalhos sobre a acumulação,
porque as organizações não são unicamente lugares de prazer. São lugares também de
sofrimento.

Há também a questão do sentido e da significação, do estudo da cultura, do simbólico.
Quem poderá compreender o comportamento administrativo sem um mínimo de
conhecimento sobre o quadro simbólico das pessoas? Para mim não há um management
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universal, abstrato. Há práticas administrativas enraizadas em sociedades, em culturas,
e que têm uma história.

É a razão pela qual há um movimento forte pela administração intercultural. Estou
preparando um livro com colegas do mundo inteiro e com um antigo aluno brasileiro
sobre a gestão em contexto intercultural. Quando vou à Petrobrás aqui preciso conhecer,
é claro, o sistema particular da Petrobrás, mas a Petrobrás também faz parte da
produção da sociedade e da cultura brasileira. E quando a Petrobrás chega na Bolívia é
diferente. Encontra bolivianos, o que é diferente, podemos ver na atualidade. Por isso é
preciso compreender as práticas administrativas em seu quadro simbólico. É
importantíssimo: há muitos mal entendidos que vêm desse desconhecimento do outro, do
desconhecimento desse quadro simbólico.

Há a questão da solidariedade que é também importante, a questão da cooperação.
Uma organização é um conjunto de pessoas que trabalham para fazer coisas em grupo. E
como se constrói essa solidariedade? Um problema atual é como fazer um trabalho
coletivo quando há uma fragmentação do espaço e do tempo. É como famílias que não
têm um almoço em conjunto, não têm uma atividade em conjunto. As pessoas entram e
saem como indivíduos, assim, como “existe” uma família? É um problema. É a mesma
coisa na organização. Nas tarefas da administração há um discurso sobre o coletivo,
sobre o grupo, mas tudo é individualizado. Controlar, organizar o trabalho individual,
esta é a contradição.

A última questão é a questão dos valores, é uma questão ética. São os filósofos que
geralmente têm uma reflexão interessante sobre a questão ética. Mas a questão ética
também se relaciona com os quadros cultural e simbólico. Há uma ética universal mas há
também uma ética particular. É a razão pela qual, quando um país que tem uma visão
universal da ética, se encontra com países que têm uma ética particular, sua relação
enfrentará problemas.

Podemos terminar a palestra com essas palavras de Lévi Strauss: “O século XXI será
o século das ciências sociais ou não será”. Lévi Strauss, que é quase centenário também,
que esteve muito associado ao Brasil, fez seu trabalho inicial em São Paulo, foi
responsável pelo desenvolvimento da USP.

Minha opinião é que não pode haver um programa de educação em Administração
sem ciências sociais. É necessário uma dupla antropologia. Uma antropologia geral, com
um conhecimento sobre o que é o ser humano, e uma antropologia particular, sobre o ser
humano em seu contexto, enquanto trabalhador, executivo, brasileiro, na indústria, em
um contexto concreto. Se não há essa visão, vamos produzir unicamente sistemas e
processos, no interior dos quais os seres humanos são esquecidos. E em certos casos, as
conseqüências são graves.

Mas podemos também criar organizações que equilibrem os elementos econômicos,
culturais e sociais. Há uma antropologia fundamental, uma visão não puramente técnica.
É um desafio importante, porque a idéia da administração é encontrar the one best way,
uma única e melhor maneira de  fazer as coisas, em todos os países. Mas a realidade é
totalmente contrária. Todas as pesquisas de campo em Administração mostram que não
há one best way. Há modelos diferentes que podem ser eficientes. O importante é a
coerência dos elementos de um sistema no interior desse sistema e a coerência desse
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sistema com seu ambiente. É uma dupla coerência. Podemos ver que há modelos de
produtividade, de eficiência econômica ao nível macro e ao nível micro que são
diferentes.

Precisamos assim de uma visão mais complexa da Administração, mais centrada
sobre a experiência vivida das pessoas. É a razão pela qual trabalhei em um livro que
unifica a visão de uma antropologia da experiência administrativa.

Agradeço a vocês pela oportunidade da palestra.
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