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Resumo  
O presente estudo tem como objetivo analisar o dinamismo organizacional da empresa Arena 

Castelão Operadora de Estádio S/A à luz das Teorias Gerais da Administração. Ao observar a 

evolução dos pilares até as suas concepções modernas, este trabalho relaciona os principais 

pontos das abordagens com a dinâmica da organização na empresa observada, caracterizando 

o setor no qual empresa atua. Foram realizadas pesquisas documentais, bibliográficas e de 

campo. Quanto aos resultados, a empresa Arena Castelão Operadora de Estádio S/A atua no 

setor de gestão de estádios e arenas multiuso. Aplicam-se princípios em diferentes graus dos 

pilares da Administração (Administração Científica, Teoria Clássica, Teoria das Relações 

Humanas e Teoria da Burocracia) em várias competências da organização. Observou-se 

também a aplicação das concepções modernas da Administração (Teoria Estruturalista, Teoria 

Comportamental, Teoria Sistêmica e Teoria Contingencial) na empresa estudada, além da 

utilização de alguns programas e estratégias de mudanças. O amadorismo do futebol cearense 

e a dificuldade de trazer grandes eventos para Fortaleza são ameaças vislumbradas na 

empresa. Em contrapartida, a cidade de Fortaleza vem crescendo e já começa a receber 

eventos e jogos de maior porte. 

 

Palavras-chave: Teoria Geral da Administração. Dinâmica Organizacional. Arenas Multiuso. 

 

Abstract 

The present study has by objective analyze the organizational dynamism of the Arena 

Castelão Operadora de Estádio S/A company through the General Administration Theories. 

By observing the evolution of their pillars to their modern concepts, this article lists the main 

points of the approaches to the organization of the dynamic observed in the company, 

featuring the department in which it operates. A bibliographic, documentary and field 

research was conducted. As for the results, the Arena Castelão Operadora de Estádio S/A 

company operates in the management industry of stadiums and arenas multipurpose. 

Principles to varying degrees of Directors of pillars (Scientific Management, Classical 

Theory, Human Relations Theory and Theory of Bureaucracy) are put in pratice in various 

competencies of the organization. There was also the application of the modern management 

concepts (Structuralist Theory, Behavioral Theory, Systemic Theory and Contingency 

Theory) in the company studied, beyond the using of some programs and changing strategies. 

The amateurism of Ceará’s soccer and the difficulty of bringing major events to Fortaleza are 

the company knowledge threats. In return, Fortaleza city has been growing up and starting to 

receive larger games and events. 

 

Keywords: General Administration Theory. Organizational Dynamics. Multipurpose Arenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

A Teoria Geral da Administração é, atualmente, pouco discutida e valorizada pelos 

gestores, eles não percebem a importância dessas teorias e a existência da relação entre a 

teoria e a prática. Além disso, desconhecem as vantagens que a aplicação das mesmas pode 

proporcionar às empresas. 

Administração é um corpo de conhecimentos dotado de um objeto de estudo, ou seja, 

uma ciência que surge no contexto da sociedade constituída por organizações (LEE; 

CÂMARA, 1993). Segundo Maximiano (2010) a Teoria Geral da Administração é um 

compêndio das várias visões da gestão empresarial. Os primeiros estudos, mais aprofundados, 

realizados em organizações que deram início a Teoria Geral da Administração, foram 

realizados por Frederick Taylor (Administração Científica) e Henri Fayol (Administração 

Clássica). 

Para Maximiano (2010) foi em cima desse conhecimento, que foram desenvolvidos 

diversos experimentos que hoje formam a Teoria Geral da Administração. Através das suas 

abordagens sobre a tarefa, a estrutura, as pessoas, a tecnologia e o ambiente das organizações, 

foram introduzidas na sociedade as metodologias administrativas a serem incorporadas à 

dinâmica de gestão empresarial, visando a total maximização do lucro e a aparente satisfação 

de seus colaboradores. 

Garcia e Bronzo (2000) afirmam que as teorias administrativas foram propostas de 

acordo com os contextos históricos em que estavam inseridas, enfatizando os problemas mais 

importantes enfrentados na época em que foram fundamentadas. A primeira Escola foi a 

Científica, responsável pela ênfase nas tarefas por Frederick Taylor e Henry Ford e fonte de 

embasamento de todas as outras teorias posteriores, seja como crítica aos pontos falhos dessa 

ou apropriando-se das vantagens oferecidas pela mesma. A Escola de Relações Humanas logo 

após a consolidação do pensamento clássico como uma espécie de crítica ao dito pelas teorias 

anteriores, que tinham o funcionário como recurso produtivo. Ainda depois das teorias 

Comportamentais, a Teoria Neoclássica surgiu unindo os pensamentos de quase todas as 

outras teorias prévias. 

As Concepções modernas da Administração vieram após os pilares, a primeira foi a 

Teoria Estruturalista que surgiu como uma tentativa de compreender a organização como um 

todo social complexo, formada por grupos sociais que interagem entre si (MAXIMIANO, 

2010). Em seguida, surgiu a Teoria Comportamental, ela trouxe uma nova concepção e um 

novo enfoque dentro da teoria administrativa: a abordagem das ciências do comportamento, o 

abandono das posições normativas e prescritivas das teorias anteriores. A Teoria Sistêmica 

veio em seguida, ela considerava que a organização deve ser analisada como um todo que não 

pode ser separado em partes sem que haja perda de suas características essenciais 

(MAXIMIANO, 2010). Por último, veio a Teoria Contingencial para quebrar o paradigma de 

uma única teoria totalmente correta e aplicável a uma organização, adotando bases de que 

algo sempre dependerá de outro, além de uma constante análise do ambiente, que cerca 

determinada organização (WAHRLICH, 1986). 

Administração vive em constante mudança, como podemos observar no 

desenvolvimento de suas teorias, a globalização é um dos principais motivos para essas 

mudanças, Cardozo e Gomes (2012) relatam que a globalização mudou radicalmente a vida 

de toda a humanidade, alterou hábitos e costumes, a forma de pesquisas, essas mudanças 

afetaram também as empresas e as tecnologias, as empresas precisam estar se renovando 

constantemente para que não fiquem ultrapassadas e assim percam mercados.  

O objetivo do presente estudo é investigar a dinâmica organizacional focada na 

empresa Arena Castelão Operadora de Estádio S/A, à luz das Teorias Gerais da 

Administração. Os objetivos específicos são: analisar as práticas de gestão da Arena Castelão 

Operadora de Estádio S/A à luz dos pilares da Teoria Geral da Administração; analisar as 



práticas de gestão da Arena Castelão Operadora de Estádio S/A à luz das concepções 

modernas da Teoria Geral da Administração; analisar as práticas de gestão da Arena Castelão 

Operadora de Estádio S/A à luz dos programas e estratégias de mudança.  

O trabalho está dividido em cinco seções. A primeira seção é a presente introdução. A 

segunda seção é o referencial teórico, que servirá de suporte para a pesquisa de campo na 

empresa. A terceira seção é a da Metodologia empregada no trabalho. Na quarta seção 

encontram-se os resultados da pesquisa, os quais foram obtidos por meio do confronto de 

dados sobre as informações da empresa e os fundamentos teóricos do presente artigo. A 

quinta seção traz as considerações finais, onde se apresenta a análise dos pontos fracos e 

fortes e das ameaças e oportunidades da organização. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente referencial teórico abordará o histórico e a evolução das teorias 

administrativas, com uma abordagem das diferentes teorias, escolas, concepções 

administrativas e seus contextos históricos e organizacionais. Ele está divido em três partes: 

os pilares da administração, as concepções modernas da administração e o novo contexto 

organizacional. 

 

2.1 OS PILARES DA ADMINISTRAÇÃO 

 O aparecimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final dos séculos 

XVIII e se estendeu o longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. A revolução 

industrial trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas (OLIVEIRA 

2009). Segundo Maximiano (2010) e Oliveira (2009), a revolução industrial foi um dos 

principais fatores para o início do estudo da Administração. Dois engenheiros desenvolveram 

os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da Administração, Frederick Taylor, com a 

Administração Científica, e Henry Fayol, com a Teoria Clássica. 

De acordo com Maximiano (2012), o movimento da Administração Científica teve seu 

berço na Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos e desenvolveu-se em três fases. A 

primeira fase do movimento foi caracterizada pela problemática salarial e o estudo sistemático 

do tempo. A segunda fase do movimento focou-se no aprimoramento dos métodos de trabalho 

e a terceira fase preocupou-se com a consolidação dos princípios da administração científica. 

Para Taylor (1986), era necessária uma total mudança na maneira de produzir, 

substituindo de métodos empíricos por métodos científicos. Silva (2008) relata que Taylor 

inovou ao aplicar os métodos científicos aos processos de trabalho, estabelecendo a ORT 

(Organização Racional do Trabalho) que pode-se resumir nos seguintes princípios básicos: 

análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, divisão 

do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e de tarefas, incentivos salariais e 

prêmios de produção, conceito de homo economicus, condições ambientais de trabalho, 

padronização de métodos e de máquinas, supervisão funcional. 

O estudo de Taylor sofreu uma série de críticas, seu modelo desconsiderava as 

necessidades sociais dos trabalhadores e reduzia o comportamento humano apenas ao campo 

econômico, não enxergando o modelo do homem satisfeito com o trabalho e ignorando as 

tensões que surgiam à medida que as necessidades sociais eram frustradas (MOTTA, 1976; 

STONER; FREEMAN, 1985). 

Paralelamente a Administração Científica de Taylor, na Europa foi criada por Henri 

Fayol a Teoria Clássica da Administração, que tinha uma preocupação maior com a 

organização total da empresa. Conforme Farias (1978), a preocupação central no modelo de 

Henri Fayol era a eficiência da organização, Fayol tentava desenvolver o seu estudo através 

do ensino administrativo, princípios da administração, observações e experiências pessoais e 

lições da guerra. Fayol dirigia seu estudo para o trabalho do dirigente, afirmando que esse 



trabalho consistia em tomar decisões, estabelecer metas, definir diretrizes e atribuir 

responsabilidades aos integrantes das organizações, através das operações administrativas 

(COLOSSI, 1978; OLIVEIRA, 2010). As operações administrativas segundo Fayol (1990) 

eram, sem dúvida, as mais importantes da empresa, as atividades propostas por ele eram: 

planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar (POCCC).  

Maximiano (2010) relata que em busca de pleno funcionamento da empresa, Fayol 

dividiu a empresa em seis funções, distintas, sendo elas: administração, contabilidade, 

financeira, segurança, comercial e técnica. Fayol (1990) acreditava que uma vez organizada 

uma empresa, seus colaboradores necessitam de ordens para saber o que fazer, suas ações 

precisam de coordenação e suas tarefas precisam de controle gerencial, sendo assim, indicou 

14 princípios básicos: divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de gestão, unidade 

de controle, subordinação dos interesses individuais ao bem comum, remuneração, 

centralidade, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa e espírito. São princípios 

que devem ser seguidos para que a administração seja eficaz, são diretrizes que, na opinião de 

Fayol, devem orientar a ação dos administradores. 

 Andrade e Amboni (2009), criticam a abordagem simplificada da organização formal, 

da Administração Clássica, que se centra apenas na estrutura, desconsiderando o ambiente e a 

dinâmica organizacional. 

 Outra teoria importante, conforme Stoner e Freeman (1985), é a Escola das Relações 

Humanas que se desenvolveu pela tentativa de se descobrir de um modo sistemático as 

variáveis psicológicas e sociais que tornam as relações humanas eficazes. Segundo Koontz e 

O'Donnell (1978), os comportamentalistas preocupam-se principalmente com o 

comportamento pessoal e interpessoal dos gestores bem como com as circunstâncias que 

incentivam o desenvolvimento de suas capacidades.  

Diferente da TRH, segundo O'shaughnessy (1981), os teóricos clássicos não levavam 

em consideração o comportamento humano em diferentes organizações, se concentravam nas 

características físicas e não nos aspectos psicológicos. 

Maximiano (1997) afirma que os comportamentalistas realizaram estudos onde 

observaram a importância dos grupos sobre o desempenho das pessoas e possibilitaram ainda 

o estudo acerca dos grupos informais. O estudo deve como orientador o professor Elton 

Mayo. Lodi (1978) relata que Mayo elaborou algumas conclusões acerca do experimento de 

Hawthorne, a primeira delas é que o trabalho é exercido em grupo, portanto, a produção é 

influenciada pelas normas estabelecidas pelo mesmo. Outra conclusão de Mayo era que os 

administradores ao invés de tentarem levar os empregados a entenderem a lógica da direção, 

deveriam fazê-los compreender as limitações dessa lógica e entender a dos trabalhadores. 

A partir dessas conclusões várias vertentes do Enfoque Comportamental surgiram, 

como por exemplo, o estudo da motivação e satisfação no trabalho, a dinâmica de grupo, a 

formação da liderança democrática e o estudo da comunicação (LODI, 1978). Surgiram 

também novos conceitos como: homo socialis, em substituição ao homo economicus, grupo 

informal e a participação nas decisões, afirma Motta e Vasconcellos (2006).  

Wahrlich (1977) critica o enfoque puramente comportamentalista dessa teoria. A 

Escola das Relações Humanas desencadeou várias críticas (LODI, 1978), o Movimento das 

Relações Humanas passou a ser sinônimo de manipulação humana por meio de táticas sutis de 

comunicação e dinâmica de grupo. Outra crítica apontada por Motta e Vasconcelos (2006) é 

que o Movimento das Relações Humanas teria uma visão muito romântica das pessoas, que 

apenas a felicidade influencia no rendimento do trabalhador. 

A Teoria da Burocracia veio após o Movimento das Relações Humanas, a principal 

ideia da burocracia é de que quaisquer direitos podem ser gerados e alterados com a 

intervenção de um regimento corretamente sancionado. Dessa forma, há a obediência não ao 

indivíduo, e sim, à regra estabelecida que explicita a quem e em que medida deve-se essa 



obediência (VASCONCELOS, 2004). Para Lodi (1978) a burocracia pode ser definida como 

um sistema social organizado por normas escritas, cujo objetivo é a racionalidade e igualdade 

no tratamento de seus públicos, clientes ou participantes. A visão do homem para essa teoria é 

a do Homem Organizacional, o qual possui características relacionadas à flexibilidade, à 

tolerância às frustrações, à capacidade de adiar recompensas e ao permanente desejo de 

realização.  

Outro principal ponto dessa teoria é a autoridade, para Weber (2003), o que é 

considerada como a essência da autoridade é que os comandos são obedecidos 

voluntariamente, e, na burocracia, a autoridade está no cargo, e não na pessoa. Max Weber 

havia definido tipos ideais de autoridade, de acordo com Pugh e Hickson (2004), sendo elas a 

carismática, a tradicional e a racional-legal. Além disso, Weber afirma que a impessoalidade, 

profissionalismo, hierarquia, divisão do trabalho, meritocracia, normas, rotina e 

especialização caracterizam uma administração ou autoridade burocrática (SILVA, 2008; 

LODI, 1978).  

O principal autor da Teoria da Burocracia foi o sociólogo alemão Max Weber 

(MAXIMIANO, 2012). Para Weber, a burocracia era o modelo ideal de administração 

(KAWASNICKA, 1995; WEBER, 1979), que buscava formalizar o comportamento humano 

através da autoridade racional-legal no alcance de um objetivo comum, ou seja, coordenar as 

atividades dos indivíduos, tendo cada um uma função específica. 

Segundo Maximiano (2012), a burocracia, devido ao excesso de controle, apresenta 

disfunções, dentre as quais podem ser citadas: valorização excessiva dos regulamentos, 

excesso de formalidades, despersonalização das relações humanas, hierarquização do 

processo decisório, exibição de sinais de autoridade e dificuldades no atendimento aos 

clientes. 

Algumas críticas sobre a Teoria da Burocracia, segundo Kang (2005), a burocracia 

pública passou a ser sinônima de ineficiência e de autoridade sem democracia. Isso ocorre 

basicamente pelo abuso de poder dos funcionários públicos. Para Deva (1986), a contribuição 

de Weber foi apenas em legitimar a Burocracia, uma vez que Kautilya e Hegel já haviam 

descrito as características da mesma, Weber ignorou o fato de que a Teoria Burocrática 

envolve alienação e exploração. Pinchot e Pinchot (1994), afirmam que o mundo não 

necessita da estrutura mecanizada da burocracia. As organizações atuais, devido aos novos 

desafios, têm de ser inteligentes. O sistema burocrático foi mais eficaz na Primeira Revolução 

Industrial, quando tratava de tarefas repetitivas. 

 

2.2 CONCEPÇÕES MODERNAS DA ADMINISTRAÇÃO 

 Maximiano (2010) relata que as concepções modernas são parte da Teoria Geral da 

Administração. É o novo bloco de teorias administrativas que vieram após os pilares, são elas: 

teoria estruturalista, teoria comportamental, teoria sistêmica e teoria contingencial. 

A teoria estruturalista marcou os estudos sobre administração por visualizar as 

organizações de uma forma mais integral e ampla, considerando diferentes fatores como as 

influências internas e externas. Segundo Silva (2008), o reconhecimento de que os 

acontecimentos organizacionais se interligam faz surgir a concepção de que um desvio da 

normalidade em certa parte da organização certamente irá afetá-la por inteira. 

 Alguns autores se destacaram dentro da teoria estruturalista, dentre eles estão Etzioni e 

a dupla Blau e Scott. Segundo Maximiano (2010), Etzioni afirmava que o modelo de Weber é 

aplicável apenas para governos e empresas, mas não é capaz de envolver em sua definição 

todos os tipos de organização. Etzioni categorizou as organizações, para ser possível fazer 

análises e destacar fatores únicos, categorizando em três tipos de acordo com a forma que o 

poder é colocado sobre as pessoas: organizações coercitivas, organizações utilitárias e 

organizações normativas. Essa categorização ficou conhecida como tipologia de Etzioni. 



Motta (1976) afirma que Blau e Scott, ao contrário de Etzioni, não criticaram Weber, 

mas propuseram outro modelo que compreende quatro tipos de organizações, sendo 

categorizadas de acordo com quem é o principal beneficiado com a existência da organização, 

são eles: os próprios membros da organização, os proprietários ou dirigentes, os clientes da 

organização e o público em geral. Essa categorização ficou conhecida como tipologia de Blau 

e Scott. 

Após a Teoria Estruturalista veio a Teoria Comportamental ou behaviorismo que 

marca a mais profunda influência das ciências do comportamento na administração. Segundo 

Motta (1976) essa teoria procurou representar a síntese da organização formal com o enfoque 

das relações humanas. 

Segundo Motta e Vasconcelos (2006), Maslow, um dos principais autores da teoria, 

desenvolve uma teoria sobre a hierarquia das necessidades dos funcionários. Ele classifica as 

necessidades na seguinte ordem de satisfação: Básicas ou Necessidades Fisiológicas, 

Segurança, Associação ou Necessidades Sociais, Status e auto realização. Essas necessidades 

estão em níveis diferentes, segundo Maslow, para se alcançar o próximo nível de necessidade 

o anterior teria que ser totalmente suprido. 

Motta e Vasconcelos (2006) também ressaltam que a teoria também oferece muitos 

estilos de administração, e a própria Administração está muito marcada pelos estilos que os 

administradores utilizam para dirigir o comportamento humano. McGregor distinguiu duas 

concepções antagônicas de administrar: a teoria X (ou tradicional) e a Teoria Y (ou moderna), 

elas traziam pressuposições sobre a natureza humana, os sistemas de administração que 

caracterizava os estilos de liderança, a teoria da cooperação, que dizia as funções do executivo 

e a teoria da decisão que descrevia o comportamento argumentativo. 

Ainda na visão de Motta e Vasconcelos (2006), e dentro da Teoria Comportamental, 

Likert classifica os sistemas de administração em quatro perfis organizacionais que são o 

Autoritário Coercitivo, Autoritário Benevolente, Consultivo e Participativo que se 

diferenciam em quatro variáveis, processo decisória, sistema de comunicação, relacionamento 

interpessoal e sistema de recompensas e punições.  

O sistema autoritário coercitivo é extremamente autocrático, o poder decisório é 

totalmente centralizado na cúpula que controla tudo o que acontece na organização, a 

comunicação é sempre vertical e descendente, a relação entre o pessoal procura ser evitada. 

Há ênfase nas punições, que sempre são aplicadas caso alguém não siga as regras e o 

regulamento à risca (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

Para Motta e Vasconcelos (2006) o sistema autoritário benevolente, em essência, é o 

mesmo que o primeiro sistema, porém é menos rígido, o processo decisório continua 

centralizado na cúpula com pouca participação decisória atribuída aos níveis inferiores, o 

sistema de comunicações ainda é precário. No sistema há recompensas materiais e salariais, 

porém, ainda predominam as punições. 

No sistema consultivo, segundo Motta e Vasconcelos (2006), o poder de decisão já é 

bem descentralizado, as comunicações são tanto descendentes como ascendentes e laterais, a 

organização cria condições favoráveis ao grupo informal, o sistema de recompensas foca em 

recompensas materiais e simbólicas apesar de ainda haver punições. 

No sistema participativo, Motta e Vasconcelos (2006) falam que o poder decisório é 

totalmente descentralizado, são feitos investimentos em sistemas de comunicação, o trabalho 

é totalmente em equipe, de forma que a organização informal é fundamental para o bom 

funcionamento da organização formal e as recompensas são predominantemente simbólicas, 

as punições são decididas pelos grupos. 

Outro estudo importante da teoria foi o estudo de Herzberg, que estudou a forma e o 

grau dos fatores que motivam os empregados. Segundo ele os fatores motivacionais são: os 

fatores motivacionais e os fatores higiênicos. 



Os fatores higiênicos, segundo o próprio Herzberg (1973), são os referentes ao espaço 

físico do trabalho, às questões sociais (relações dentro da empresa), conforto, salários e a 

supervisão. Os motivacionais são aliados às funções, responsabilidades e outras variáveis do 

cargo que o indivíduo ocupa, tornando a satisfação individual mais duradoura e perene 

(FURRIER, 2006). 

Maximiano (2010) resume a teoria sistêmica como a teoria que considera que a 

organização deve ser analisada como um todo, que não pode ser separado em partes sem que 

haja perda de suas características essenciais, ou seja um sistema interdependente. Oliveira 

(2010) afirma que a escola sistêmica provocou várias modificações no estudo da 

administração das organizações, principalmente pela sua elevada abrangência no tratamento 

dos assuntos administrativos. Bertallanfy foi o principal idealizador e fundador da Teoria 

Sistêmica. 

Segundo Bertalanffy (1973), há dois tipos de sistemas: aberto e fechado. Park (1997) 

formatou quatro elementos que julgou básicos de um sistema sobre a ótica da formatação 

sistêmica aberta, são: objetos, partes ou elementos do conjunto; atributos, qualidades ou 

propriedades do sistema e de seus objetos; relações de interdependência, um sistema deve 

possuir relações internas com seus objetos; meio ambiente, os sistemas são afetados pelo seu 

meio circundante. Bertalanffy (1973) afirma que o sistema fechado não tem interação com a 

exterioridade. Tende ao declínio justamente por não recepcionar nada do ambiente externo, 

tornando-se precário de pontos essenciais para o funcionamento do sistema. 

Daniel Katz e Robert Kahn também desenvolveram estudos importantes, conforme 

Motta e Vasconcelos (2006). No modelo de Katz e Kahn, as organizações possuem três 

características: são sistemas sociais; possuem clima e cultura organizacional; e sistema de 

papeis. 

Para Motta e Vasconcelos (2006), o Instituto de Relações Humanas de Tavistock 

elaborou por meio de seus psicólogos e sociólogos o supracitado: modelo sociotécnico de 

Tavistock. Este modelo planifica a organização em dois sistemas menores, o subsistema 

técnico, que é responsável pela eficiência potencial. E o subsistema social, que transforma 

essa eficiência potencial em eficiência real. 

A Teoria Contingencial veio logo após a sistêmica, Conforme Park (1997) a teoria 

contingencial, advêm de um certo “indeterminismo” de qual é a melhor forma de administrar 

uma organização levando em conta seus vários departamentos. O contingencialismo é 

bastante semelhante com o sistema aberto de Bertalanffy, principalmente no que tange a 

necessidade perene de resiliência para evitar a entropia. 

Um estudo importante dessa teoria foi o de Woodward, segundo Park (1997), 

inicialmente visava examinar o modo de funcionamento das empresas, ou organizações. O 

estudo mudou o foco de práticas administrativas para, a pesquisa sobre a estrutura formal das 

organizações, com uma ótica mais intensa para as tecnologias, sendo esse o principal 

parâmetro usado na comparação das 100 empresas consultadas no estudo. Esse exame 

comparou a tecnologia a outras variáveis. O que resultou numa divisão por categorias de 

modos produção, a saber: produção unitária; produção em massa e produção por processo. 

Outro estudo importante foi o de Tom Burns e George M. Stalker, eles consideravam 

as empresas como uma comunidade de trabalhadores, pois, para eles, essa era a melhor forma 

para se entender e visualizar as organizações e consequentemente sistematiza-las de maneira 

eficaz (PARK, 1997). Silva (2008) comenta que os cientistas detectaram, através da pesquisa 

e estudo que as empresas estavam necessariamente ou em transformação instável ou em 

estabilidade e para cada uma dessas situações desenvolveram um sistema: orgânico e 

mecânico. 

Já Lawrence e Lorsch pesquisaram oito organizações concorrentes no intuito de achar 

a relação entre a empresa e seu ambiente a partir da dúvida sobre quais as atitudes das 



organizações sobre as diversas condições financeiras do mercado (ABREU, 1984). Eles 

instauraram os conceitos de diferenciação e integração que serviram de plataforma para seus 

estudos (SILVA, 2008). Diferenciação, como o próprio nome já sugere, reflete o quão 

especializado a empresa é em cada segmento, ou seja, quão diferentes são as diversas partes 

da empresa; integração é já um tanto quanto oposta à diferenciação, pois mostra o quanto os 

grupos necessitam interagir para que ocorra maior eficácia (PARK, 1997).  

As pesquisas de Chandler, também da Teoria Contingencial, foram marcadas pelo 

surgimento do capitalismo moderno. Este foi responsável pela criação da empresa 

multidivisional que tem seu controle efetuado por um novo tipo de gestor (PUGH; 

HICKSON, 2004). Conforme Pugh e Hickson (2004), Chandler trouxe à tona a questão das 

mudanças organizacionais bem como a sua relação com a estrutura e a estratégia: estrutura 

que é a forma de organizar que é implementada para gerir as atividades que aparecem das 

estratégias estabelecidas; e a estratégia que corresponde ao estabelecimento de objetivos e 

metas a longo prazo como também, a alocação desses recursos para atingir esses objetivos. 

 

2.3 O NOVO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

O cenário organizacional vem mudando nas últimas décadas, essas transformações 

requerem uma adequação das empresas ao macroambiente, para só assim permanecem 

competitivas, essas mudanças estão ocorrendo principalmente por causa da globalização 

(SALES, 2009). 

A palavra globalização pode ter uma série de interpretações, nenhuma é aceita por 

todos, o que dificulta sua conceituação. Portanto, há de tomá-la no seu sentido mais amplo, no 

qual não é considerado um fenômeno recente (LACOMBE, 2008; ROSALEM; SANTOS, 

2010). 

Para Cardozo e Gomes (2012) a globalização é um fenômeno capitalista que surgiu na 

era dos grandes descobrimentos e experimentou um grande desenvolvimento a partir da 

Revolução Industrial, se trata da integração dos mercados financeiros, de trabalho, de 

produtos, entre os países, feita de maneira progressiva que gera uma interdependência entre os 

países. Rosalem e Santos (2010) afirmam que no mundo globalizado, a competitividade entre 

as empresas tornou-se questão de sobrevivência. Entretanto, como o poder dessas empresas é 

desigual, surgem relações desiguais entre elas e o mercado. 

Fleury (1991) relata que a competitividade das empresas no mercado é alta, as 

empresas precisam estar sempre se renovando e se reformulando de acordo com a demanda 

do mercado, é nesse ponto onde surgem as estratégias de mudanças. 

Uma dessas estratégias de mudanças é o benchmarking, Martins, Protil e Doliveiras 

(2010) definem o benchmarking como um processo que começa com uma empresa 

identificando quais são suas forças e fraquezas em relação a empresas concorrentes e não 

concorrentes que possuem desempenho superior. 

Outra estratégia é o downsizing, ele pode ser entendido como uma prática planejada 

das organizações de redução permanente da força de trabalho de modo a melhorar o 

desempenho e a sobrevivência da organização (CAMERON,1994; KOZLOWSKI et al.1993; 

BUDROS, 1999). 

A terceirização é outro ponto importante, Hitt (2008) apresenta-a como sendo o 

comércio de uma atividade que cria valor a partir de um fornecedor externo. Os objetivos 

principais da terceirização são o aumento da flexibilidade, diminuição dos riscos com 

despesas fixas e menor investimento de capital. 

Segundo Stair e Reynolds (2002) a reengenharia, outra estratégia de mudança, é o 

redesenho dos processos, ela envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas 

organizacionais, sistemas de informação e valores da organização objetivando uma melhora 

nos resultados dos negócios da organização. 



A qualidade é considerada universalmente como algo que afeta a vida das 

organizações e a vida de cada indivíduo de uma forma positiva (MAINARDES; 

LOURENÇO; TONTINI, 2010). O conceito de qualidade total foi idealizado por Deming 

(1990) ele define como sendo um conjunto de princípios já conhecidos, mas, que em 

conjunto, caracterizam-se como sendo uma forma distinta de administrar e que trariam, como 

principal efeito, redução de custos, em decorrência do aumento de produtividade. 

Outra consequência da globalização foi a organização virtual, para Maximiano (1997), 

ela é a consequência da necessidade e possibilidade da troca de informações entre locais 

distantes. A comunicação entre dois pontos, para qualquer finalidade, torna dispensável a 

presença física dos clientes e funcionários (SILVA E FLEIG, 2005). 

A análise SWOT é uma importante estratégia de mudança, segundo Nunes e Cavique 

(2001) ela é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou ambiente, sendo 

utilizada como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, 

mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de 

cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. 

Empowerment é uma teoria que prega o resultado e a motivação individual, esses dois 

fatores apresentam um aumento significativo após serem proporcionados ao empregado maior 

poder de decisão e participação na empresa, outra importante estratégia utilizada nas empresas 

(SLACK et al. 1997; LACOMBE, 2008).  

A responsabilidade social é outro ponto importante a ser ressaltado, segundo Cançado 

e Oliveira (2013), a primeira vez que foi utilizado o conceito de Responsabilidade Social 

Empresarial foi no Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável em 

1998, onde se definia a responsabilidade social empresarial como um comprometimento 

permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente, a qualidade de vida de seus 

empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo.  

 Para o instituto Ethos (2014), que é referência em responsabilidade social, empresas 

que investem no social estão progredindo em seus próprios conceitos, pois melhoram a 

qualidade de vida de seus funcionários, da coletividade, além de ter maiores benefícios. As 

empresas que são fieis às responsabilidades sociais tornam-se mais agradáveis para a 

sociedade, diante da relevância de assuntos como consciência e cidadania. É possível verificar 

que as empresas que procuram ser socialmente responsáveis comprometem-se em gerir os 

impactos positivos e negativos decorrentes das suas decisões, atividades e produtos, 

promovendo a criação de valor econômico e social. Procuram, também, atingir um 

alinhamento com os princípios da sustentabilidade, a contínua procura e incorporação de 

melhores práticas de governação do negócio, o diálogo e a cooperação com as suas partes 

interessadas, numa perspectiva da busca do bem comum. 

 

3 METODOLOGIA  

 Existem diversos tipos de pesquisas com diferentes taxonomias, para Vergara (2000), 

existem dois critérios básicos para classificar uma pesquisa, que é quanto aos meios e quanto 

aos fins. Segundo Gil (2008), a presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, pois consiste 

em um estudo mais aprofundado em poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

 Quanto aos meios a pesquisa é, de campo, documental e bibliográfica De campo, pois 

é uma pesquisa de investigação empírica da dinâmica organizacional dentro da empresa 

Arena Castelão Operadora de Estádio S/A, obtendo-se por intermédio de um estudo de caso 

com realização de quatro entrevistas gravadas com gestores (gerente e coordenador) por 

aparelhos celulares tendo como duração 1 hora 3 minutos e 57 segundos, documentos foram 

consultados: organograma, página eletrônica, portfólio sobre a empresa; e da aplicação de 



questionários como coleta de dados. Documental, pois a pesquisa se valeu de documentos 

internos e dados levantados em documentos que não receberam tratamento analítico, como 

relatórios gerenciais, balanços sociais, planos da empresa, fluxogramas e manuais. A pesquisa 

é bibliográfica porque se baseia num estudo sistematizado com base em livros, periódicos, 

trabalhos monográficos e redes eletrônicas para embasamento e posterior análise teórica 

(VERGARA, 2007). 

 Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva. É descritiva, pois procura 

descrever percepções e as características de determinado fenômeno ou objeto de estudo, 

envolvendo técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário e entrevista tendo 

em vista também criticar a empresa Arena Castelão Operadora de Estádio S/A. Ademais, 

busca estabelecer relações entre as variáveis em foco (MATIAS-PEREIRA, 2007).  

 Em relação a natureza dos dados e à abordagem do problema, Segundo Collis e 

Hussey (2005) essa pesquisa é qualitativa, pois tem como função analisar e criticar sobre as 

percepções obtidas na pesquisa ao invés da mensuração de fenômenos, tendo em vista que o 

tratamento dos dados é feito a partir das análises e percepções do pesquisador, sem o uso de 

técnicas estatísticas sofisticadas. 

 A análise de conteúdo foi feita segundo Bardin, para ele, a análise de conteúdo 

consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de 

conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta 

que recorre a indicadores (BARDIN, 2006). 

 Os gestores entrevistados foram: Jean Carlos Gomes, Coordenador Administrativo 

Financeiro da Arena Castelão Operadora de Estádio S/A, 38 anos, Formado em Ciências 

Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, com Pós-Graduação em Auditoria e 

Controladoria – FAC Faculdades Cearense e está a 2 anos na empresa; e Jeice Laranjeiras dos 

Santos, 34 anos, possui Graduação em Gestão de Pessoas pela Faculdade de Ensino e Cultura 

do Ceará e Pós-Graduação em Consultoria Organizacional do Desenvolvimento Humano na 

Faculdade Integrada do Ceará, está na empresa a 6 anos. 

 

4 RESULTADOS 

 Os resultados foram divididos em quatro partes: caracterização da empresa e do seu 

setor de atuação, análise da empresa segundo os Pilares da Administração, análise da empresa 

segundo as Concepções Modernas da Administração e análise da empresa segundo o Novo 

Contexto Organizacional. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DO SEU SETOR DE ATUAÇÃO 

 A organização abordada durante o presente estudo é a empresa Arena Castelão 

Operadora de Estádio S/A. A Arena Castelão é responsável por operar e manter até o ano de 

2018 o estádio, gerindo e modificando o que pode e está cabível dentro do estabelecimento da 

cidade quanto a jogos, economia e mercado. Ela é uma empresa controlada pelo grupo 

Galvão, que possui 94% das ações da organização. 

 A empresa teve de ser criada, pois uma das obrigações do edital para a licitação e 

construção do estádio para a copa de 2014 seria a de que além de construir, a empresa deveria 

também gerir (manejar e operar) o complexo até certa data (2018) criando-se assim uma 

modalidade jurídica chamada Sociedade de Propósito Específico (SPE). Ela possui seis anos 

de atuação no mercado, 37 colaboradores contratados pelo Grupo Galvão, sendo incluídos 

secretários, gerentes, diretores e os demais cargos.  

 A empresa Arena Castelão Operadora de Estádio S/A atua no setor de gestão de arenas 

multiuso, muito promissor e popular internacionalmente, visto que seu principal atrativo são 

os jogos de futebol, esporte mais praticado no mundo. Arenas multiusos ou multi-propósitos 



são instalações, de diferentes portes como ginásios e estádios, onde se realizam eventos de 

diversas naturezas: espetáculos culturais como concertos, shows, peças de teatro, circo, 

apresentações esportivas, tanto individuais quanto coletivas, exposições, comerciais, 

seminários, congressos, convenções partidárias, cultos e pregações religiosas, rodeios, 

motocross, luta livre entre outros eventos de grade porte. 

 Trata-se de um setor voltado exclusivamente para a gestão e administração de arenas 

conhecidas internacionalmente pela sua estrutura, organização nos diversos eventos que 

acontecem e principalmente pela modernidade, conforto e segurança que apresentam em 

relação aos diversos outros estádios no mundo. 

 

4.2 ANÁLISE DA EMPRESA SEGUNDO OS PILARES DA ADMINISTRAÇÃO 

 Levando em conta a forma como era trabalhada a Administração Cientifica, de 

maneira metódica e racional, pode-se dizer que a empresa Arena Castelão não se encaixa na 

estrutura administrativa da Administração Científica, porém, ainda encontram-se resquícios 

de práticas utilizadas, facilmente identificadas, da teoria de Taylor.  

 Embora a empresa preze pela formação profissional do trabalhador, ela não se 

restringe a contratar apenas colaboradores com experiência ou com alta formação e 

especialização, dentro da empresa tem programas como o “Jovem aprendiz” e “primeiro 

emprego”, que buscam jovens sem qualificação e dão uma oportunidade para que os mesmos 

aprendam e se qualifiquem, ganhando assim experiência e dinheiro além de oportunidades de 

subir na empresa e até serem efetivados em alguns casos. 

 Na lógica de Taylor existe apenas uma única e melhor maneira de realizar um 

processo e chegar a determinado resultado com o mínimo de esforço, essa prática não foi 

observada na empresa. A lógica do homo economicus por sua vez é pouco identificada na 

estrutura empresarial, embora haja incentivos monetários, participação nos lucros da empresa, 

não se considera o trabalhador como um ser que visa o apenas o lucro, visto que há outras 

formas de incentivo que atuam na integração e relacionamento do pessoal.  

 Encontra-se na empresa boa parte do que se considera Organização Racional do 

Trabalho, como: divisão do trabalho, cada ocupante de cargo exerce sua função; 

especialização do trabalhador, para os cargos de gestão, os contratados possuem no mínimo 

uma especialização; incentivos monetários, existe participação nos lucros; boas condições de 

trabalho, ambiente todo limpo e climatizado; padronização, todos os funcionários são 

obrigados a usar crachá; e supervisão, os gestores de níveis mais altos fiscalizam os gestores 

de níveis mais baixos. Foi observado, também, muita preocupação em relação ao bem-estar 

do trabalhador, como: benefícios, boas condições de trabalho, boa relação com superiores e 

colegas de trabalho. 

 Há uma discordância com a Administração Cientifica, quando se trata de uma 

separação entre gerência e os trabalhadores mais técnicos, existe uma acessibilidade onde as 

relações de submissão parecem não existir. 

 Avaliando-se a empresa, segundo a Teoria Clássica, tem-se que as funções 

administrativas de Henri Fayol (planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar) são 

notáveis. No quesito planejamento, a empresa Arena Castelão realiza a função com destreza, 

traçando metas e planos para futuros, sabendo distinguir quais são para curto, médio e longo 

prazo. 

 A empresa destaca-se nos quesitos de organizar e controlar, sempre buscando a 

excelência seja nos serviços prestados, ela busca sempre corrigir seus erros para que não 

sejam novamente cometidos, organizadamente. Ela também procura controlar seu pessoal, 

sendo necessário um bom relacionamento entre os próprios funcionários para o crescimento 

da instituição, tendo uma divisão do trabalho entre os funcionários na base da organização, 

onde todas as pessoas aplicam a parte técnica e atribuída ao cargo e outra divisão no topo da 



organização, onde os diretores respeitam apenas parâmetros formais e se ajudam mutuamente 

na maioria das ações. 

 Em relação ao comando e coordenação, os gestores da Arena Castelão buscam sempre 

atingir a melhor forma de realizar os eventos que ocorrem na arena, coordenando e 

comandando sua equipe em dias de evento. 

 Sobre as funções de uma empresa, segundo Fayol (administração, contabilidade, 

financeira, segurança, comercial e técnica), todas essas funções foram observadas dentro da 

Arena Castelão Operadora de Estádio S/A, apesar de possuírem nomes diferentes, mas 

executando a mesma função. 

 Fayol distinguiu 14 pontos cruciais para boa organização da empresa e ordem social 

dentro dela, porém destacam-se dos demais quatro pontos que são facilmente identificados na 

empresa: unidade de gestão, subordinação dos interesses individuais ao bem comum, 

remuneração e estabilidade. Unidade de gestão porque para todo evento que ocorre dentro da 

arena, é feito um único plano que é tentado seguir à risca por todos. Subordinação dos 

interesses individuais ao bem comum porque muitas vezes os funcionários trabalham fora da 

hora padrão, fazendo horas extras para ajudar em eventos, deixam de fazer coisas pessoais 

para contribuir com o bem da empresa. Remuneração porque todos os funcionários são muito 

bem pagos, recebem acima do mercado e a empresa não atrasa pagamentos. Estabilidade 

porque apesar de não ser uma empresa de cunho público, quase todos os funcionários estão a 

muito tempo dentro da empresa e a organização tenta ao máximo não demitir. 

 De acordo com a Teoria das Relações Humanas podem existem grupos informais 

dentro das empresas. Porém, os gestores da Arena Castelão afirmam que a relação entre todos 

os funcionários da empresa é estritamente profissional e que não existem organizações 

paralelas dentro da empresa. Porém, em visita foi observado alguns funcionários conversando 

sobre assuntos que não são de ordem da empresa, o que mostra que essas organizações 

existem. 

 Os gestores sempre enfatizaram a importância das pessoas na empresa. A empresa 

conta com uma comunicação acessível diante os funcionários de cargos operacionais com os 

gestores.  Foi relatado também, o cuidado com os funcionários, pois sempre foi buscado 

conhecê-los com bastantes detalhes. Os gestores afirmam que o segredo da empresa é cuidar 

das pessoas. Portanto, assim como a Teoria das Relações Humanas, a empresa apresenta 

como princípios e práticas com ênfase nas pessoas, podendo-se assim concluir a grande 

afinidade que a empresa tem com os princípios da Teoria das Relações Humanas.  

 Em relação ao conceito de homo socialis a empresa tem essa visão apenas 

parcialmente, eles sabem que a felicidade influencia, porém, sabem que isso não é tudo, 

afirmam que tem diversos outros fatores que influenciam na produtividade do funcionário 

como por exemplo o fator financeiro e a atividade que ele vai exercer, entre outros fatores. 

 Analisando-se a empresa segundo a Teoria da Burocracia em relação a autoridade, 

pode-se afirmar que ela é bem observada na empresa, apesar da comunicação com níveis 

hierárquicos mais baixos acontecer, existe o respeito em relação aos cargos superiores. A 

impessoalidade, aplicada no quesito patrão-empregado, onde o sentimentalismo não existe, 

tentam tratar todos da mesma forma. Com base na Hierarquia de Autoridade, a empresa não 

se organiza por meio de um organograma, como é uma empresa pequena, em relação ao 

número de funcionários, todos que trabalham sabem quem são seus superiores e 

subordinados. O organograma da empresa ainda está em construção. Com base no 

profissionalismo, a empresa mostra que seus gerentes possuem capacitação ou buscam 

capacitar-se para melhor administrar a empresa. Em relação a divisão do trabalho, todos os 

cargos possuem descrição listando as atividades de cada um. Sobre a meritocracia, os gestores 

afirmam que ocorre, quem se esforça consegue benefícios e promoções. Com base nas Regras 

e Padrões, a empresa demonstra se adequar. Com base nos Registros Escritos, a empresa 



mantém registros para controle. Em relação a visão de homem organizacional, a empresa 

afirma que possui essa visão parcialmente por conta da flexibilidade de horário dos 

funcionários. 

 Algumas disfunções da burocracia também puderam ser observadas, o excesso de 

formalidades em alguns momentos atrapalha nas decisões. A hierarquização do processo 

decisório, é outro fator negativo, a maioria das decisões importantes é tomada na alta gerência 

sem consentimento dos níveis hierárquicos mais baixos. 

 

4.3 ANÁLISE DA EMPRESA SEGUNDO AS CONCEPÇÕES MODERNAS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 Observando-se as principais características da Teoria Estruturalista, podemos observar 

dentro da empresa a sinergia, toda empresa trabalha em equipe, para eles, o todo é sempre 

maior do que a soma das partes. Em relação ao conceito de organização formal, a divisão do 

trabalho é bastante clara e todas as funções são muito bem definidas, dentro da organização. 

 Ainda dentro da Teoria Estruturalista, segundo a tipologia proposta por Etzioni, a 

empresa é uma organização utilitária, ela utiliza incentivos econômicos e materiais, como 

forma de controle. Seguindo a tipologia proposta por Blau e Scott, se trata de uma 

organização de estado, já que a empresa presta serviço para o estado e tem o público geral 

como beneficiário, em geral. 

 Na Teoria Comportamental é visto a Hierarquia de Necessidades de Maslow, na 

empresa Arena Castelão foi observado que as necessidades fisiológicas da base da pirâmide 

são tidas como bastante importantes, juntamente com o segundo nível das necessidades, que 

são segurança e estabilidade no emprego, visto que a empresa possuía sistema de segurança 

no ambiente e procura evitar ao máximo a necessidade de demitir um funcionário. Com 

relação ao terceiro nível de necessidades, as necessidades sociais, ou seja, a necessidade de 

afeto, de amizade e aceitação social, foi visto que a empresa não considera muito importante o 

estímulo a integração social dos empregados, apesar de valorizar bastante o trabalho em 

equipe, e também não considera o quarto nível importante, mas apesar do terceiro e do quarto 

nível de necessidades da pirâmide não serem tidos como importantes, o quinto nível, ou 

necessidade de auto realização, chega a ser considerado até mais importante que a 

necessidade de segurança. 

 Em relação à Teoria X e Teoria Y, que determina duas formas de se administrar 

baseando-se na forma como se vê o homem, na Arena Castelão a administração se baseia na 

Teoria Y, tanto na visão de homem como no modelo de administrar da teoria, pois eles 

acreditam que seus funcionários são pessoas competentes e que gostam de trabalhar. 

 Já em relação aos estilos de administração de Likert, que classifica os estilos de 

administração em 4 tipos distintos, Autoritário Coercitivo, Autoritário Benevolente, 

Consultivo e Participativo, a empresa se identifica com o Autoritário Benevolente, tendo em 

vista que as decisões são centralizadas, apesar de existir uma boa comunicação dentro da 

empresa. 

 De acordo com a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, existem os Fatores Higiênicos 

que são o salário, os benefícios sociais, as políticas da empresa, o ambiente de trabalho, etc. e 

os Fatores Motivacionais que envolvem o conteúdo do cargo em si, o reconhecimento e o 

trabalho em si. Na empresa foi constatado que o foco é maior nos Fatores Higiênicos, visto 

que há uma preocupação com o ambiente de trabalho, que está sempre limpo e organizado, e 

também em oferecer boas condições no cargo, como um bom salário e benefícios. 

 Analisando-se a empresa segundo as características Teoria sistêmica, de acordo com 

Ludwig Von Bertalanffy, a organização é um tipo de sistema aberto, pois mantem trocas com 

o ambiente em está inserida, tanto a organização faz ações com famílias que moram no 

entorno do Castelão. 



 Como sistema aberto, a empresa possui entrada (Input) de funcionários, ferramentas, 

energia e o estádio em si, passa pela fase de processamento (Throughput) que trabalha os 

recursos da entrada e entrega o resultado para o ambiente (Environment) através da saída 

(Output) e após o processo a empresa recebe uma resposta (Feedback) que pode ser lucros, 

aprovação do público. 

Seguindo o modelo de Katz e Kahn, a organização é um tipo de sistema aberto. A 

Arena Castelão é uma empresa que sofre com a variável ambiental. Essa variável influencia a 

forma como os gestores administração a empresa. O trabalhador precisa ser especializado e 

multifuncional, necessitando compreender todo o sistema da empresa, pois qualquer decisão 

tomada influencia outras áreas dentro da organização. Como sistema aberto, a organização 

passa pelo processo de entrada (inputs) de energia e insumos, processar esses insumos e 

depois exporta para o meio externo os produtos, no caso da empresa em questão, a prestação 

de serviços. Isso fica evidente no setor em que a Arena Castelão está inserida, ela recebe 

recursos para se manter e se modernizar, dar cada vez mais conforto, segurança e satisfação 

ao espectador que vai acompanhar algum jogo ou evento. Observa-se uma constante 

adaptação ao meio ambiente em busca de equilíbrio, caracterizando a homeostase. 

 O modelo sociotécnico de Tavistock é um sistema estruturado num subsistema técnico 

e num subsistema social, onde ambos apresentam um íntimo relacionamento, são 

interdependentes e influenciam-se mutuamente. Analisando o subsistema técnico, a empresa é 

equipada com o que existe de mais moderno no ramo de gestão arenas multiuso, e conta com 

profissionais treinados e qualificados para o manuseio desses equipamentos. Analisando o 

subsistema social, a empresa possui profissionais com qualificação comprovada que vai desde 

os gestores mais altos que são especializados na área que atuam até os que exercem a função 

de recepcionista, todos possuem qualificação para as suas respectivas funções. 

 Analisando-se a empresa segundo teoria da Contingência, a empresa Arena Castelão 

tem uma grande influência do ambiente externo, caracterizando-se como um sistema aberto 

como propõe a abordagem contingencial. A empresa não pôde ser caracterizada segundo a 

pesquisa de Woodward pois não é uma empresa de produção. 

 Segundo os modelos de organização criados por Burns e Stalker, o mecânico e o 

orgânico, sendo o modelo mais predominante seria o mecânico, o qual se caracteriza por 

várias características, uma marcante na empresa foi: cargos ocupados por especialistas nas 

respectivas tarefas com atribuições fixas, definidas e delimitadas. Cada um executa sua tarefa 

como se fosse distinta e separada das demais. Apesar de haver comunicação entre os setores, 

um parece ser independente do outro.  

Foi observado que a empresa é um sistema composto por subsistemas, pois ela está 

dividida em vários setores. Segundo defendem Lawrence e Lorsch, quando um ambiente não 

é unificado, mas sim heterogêneo, é necessário que a empresa crie setores especializados, 

fazendo uma diferenciação dentro da empresa. Porém, mesmo sendo preciso haver uma 

diferenciação, ao mesmo tempo se faz necessário haver uma integração entre os setores. 

Percebe-se um esforço de integrar o trabalho dos setores especializados, criando maneiras de 

resolver conflitos. Isso é uma característica da Teoria Contingencial, que propõe que as 

empresas têm a necessidade de conviver com a diferenciação e a integração. 

Em relação à pesquisa de Chandler, a Arena Castelão também defende a necessidade 

de se ter um planejamento estratégico, o da empresa é feito anualmente. Um dos gestores 

também citou uma frase de Chandler, onde se fala que, não se pode fazer o trabalho de hoje 

com métodos de ontem e permanecer nos negócios amanhã. 

 

4.4 ANÁLISE DA EMPRESA SEGUNDO O NOVO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 



 Em relação aos programas e estratégias de mudança, a globalização afeta diretamente 

a Arena Castelão, tendo em vista que, por ser uma arena multiuso, ela recebe tanto eventos 

nacionais quanto internacionais. 

 O benchmarking, um desses programas de mudança, é bastante utilizado dentro da 

empresa, estão sempre em busca de melhores práticas para a gestão da empresa. O downsizing 

e a reengenharia nunca foram implantados, eles não veem a necessidade dos mesmos na 

organização. A terceirização é bastante presente, já que as atividades em dia de jogos e 

eventos como segurança e limpeza são todas exercidas por empresas terceirizadas. A 

qualidade total é sempre uma busca constante dentro da empresa, eles tentam sempre ter a 

melhor produtividade utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. O empowerment é 

visto parcialmente, apesar dos setores serem independentes, não existe autonomia dos setores 

nas tomadas das decisões mais importantes. A organização virtual é vista parcialmente, existe 

essa organização no local de trabalho, porém os funcionários não possuem acesso a essa 

organização em suas respectivas casas.  A análise SWOT é feita dentro da empresa de tempos 

em tempos, eles focam nas ameaças e nos pontos fracos, porém sem perder a excelência nos 

pontos fortes em busca das oportunidades. 

 Ainda dentro do novo contexto organizacional, foi observado que a sustentabilidade é 

um ponto forte nos novos modelos de estádios atualmente. A partir da Copa do Mundo 

FIFA™ na África do Sul, a FIFA adotou um novo projeto em relação aos estádios e suas 

gestões voltado sempre para a sustentabilidade. Seja de energia, de materiais ou de recursos 

em geral, um bom exemplo é a utilização da água de reuso para aguar a grama do estádio. 

Além disso, a empresa promove programas sociais, como oferecer cursos de alfabetização e 

capacitação para moradores do entorno, promover eventos em com doações em datas 

comemorativas, como dia das mães, dia das crianças e natal. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação ao objetivo geral desse trabalho, o qual é investigar a dinâmica 

organizacional da empresa Arena Castelão Operadora de Estádio S/A à luz da Teoria Geral da 

Administração, bem como no que se refere aos objetivos específicos de analisar as práticas de 

gestão dessa empresa à luz dos Pilares, das Concepções Modernas e dos Programas e 

Estratégias de Mudança da Teoria Geral da Administração, pode-se afirmar que foram 

alcançados com sucesso em sua totalidade, devido à coleta de dados realizada em visitas à 

organização, com entrevistas feitas a colaboradores e a aplicação de questionários, com 

posterior análise metodológica destes.  

Em relação ao fito geral de analisar as práticas organizacionais da empresa Arena 

Castelão à luz da Teoria Geral da Administração, pode-se observar que essa empresa mais se 

aproximou das características da Teoria da Burocracia, uma vez que a empresa traz 

características como a hierarquização, a meritocracia, o caráter legal das normas e 

procedimentos, a profissionalização, a padronização, certo excesso de formalismo e de 

papelório, exibição de sinais de autoridade, demonstra adaptar-se ao ambiente externo, 

considerando relevante, o que a aproxima da burocracia. 

No que diz respeito ao objetivo específico de analisar as práticas de gestão da Arena 

Castelão com os Pilares da Administração, a teoria que apresentou maior relevância foi a 

Teoria da Burocracia, devido às características citadas anteriormente. Além disso, 

características de outras teorias tiveram grande relevância, como o POCCC, da Teoria 

Clássica. No que diz respeito ao objetivo específico de analisar as práticas de gestão da Arena 

Castelão com as Concepções Modernas da Teoria Geral da Administração, a teoria mais 

presente na empresa é a Teoria Sistêmica, pois podemos observar quase todos os 

componentes dessa teoria como Input, Throughput, Environment, Output e Feddback, além de 

caracterizarmos facilmente a empresa segundo os principais autores da teoria. Ainda, outras 



teorias são presentes na organização devido a características como; os incentivos psicossociais 

da Teoria Comportamental; a existência de incentivos mistos, da Teoria Estruturalista, e 

aspectos relacionados à estrutura, à estratégia e à organização divisional, da Teoria 

Contingencial. No que diz respeito ao objetivo específico de analisar as práticas de gestão 

Arena Castelão com os Novos Programas e Estratégias de Mudança, pode ser observado que a 

maioria de suas características está presente na empresa, sendo três delas mais evidentes: o 

benchmarking, a análise SWOT e a terceirização. 

Fazendo-se as análises dos pontos fracos e fortes e das ameaças e oportunidades, 

conclui-se que a empresa sofre em seu mercado local, não por algum tipo de concorrência 

direta, mas pelo amadorismo dos times de futebol cearenses, seus principais clientes, o que 

gera bastantes dificuldades nas negociações. 

Em relação ao ambiente externo, existe concorrência até mesmo para uma arena 

multiuso, dentro do estado, um forte concorrente é o centro de eventos que também tem 

estrutura para receber eventos de médio e grande porte com qualidade. Fora do estado, seus 

concorrentes são as outras arenas multiuso que constantemente recebem jogos de times que 

não são de seus estados.  

A empresa se preocupa com seu colaborador, em relação à interação, ao bem-estar e a 

um bom rendimento, uma das consequências disso é a baixa rotatividade de colaboradores. A 

Arena Castelão está disponível às ideias, sugestões, críticas e reclamações. Ademais oferece 

um grande número de vantagens e qualidade nos serviços, obtendo assim contratos com times 

e empresas para que os mesmos realizem seus eventos e jogos sempre na arena.  

Porém, os funcionários, em alguns momentos, precisam trabalhar fora dos seus horários 

convencionais. Em dia de eventos e jogos anoite, eles fazem hora extra, passando muito 

tempo dentro da empresa. Outro aspecto importante observado na empresa foi a preocupação 

com o meio ambiente e a responsabilidade social. O cuidado para com as gerações futuras 

pode ser visto desde pequenas atitudes, como o reuso da água que é utilizada para aguar o 

gramado, apesar de ser um modo de economizar dinheiro, até ações sociais que a empresa 

promove para crianças e moradores que residem ao redor da arena, como doação de cestas 

básicas e o natal solidário, onde são doados presentes. 

Reconhece-se como limitação deste estudo a falta de entrevistas com colaboradores que 

não possuem cargos de gestão na empresa. Por isso, recomenda-se que os próximos estudos, 

na organização, busquem dar maior ênfase nas entrevistas com esses colaboradores. 
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