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A QUE SE REFERE A ORGANIZAÇÃO ALTERNATIVA? UM ESTUDO 

SOBRE COMO NOVAS FORMAS DE TRABALHO SE DIFERENCIAM 

DO MODO CONVENCIONAL DE ORGANIZACÃO 

 

1. Introdução e contextualização teórica 

 

As contradições e crises oriundas do modelo dominante de organização são 

proeminentemente perceptíveis nas dimensões humanas e ambientais. A degradação ambiental, 

a mudança climática, insustentabilidade do sistema econômico-financeiro mundial, o aumento 

das desigualdades e injustiças sociais (BOFF, 2012; GAULEJAC, 2007), a precarização das 

condições de trabalho (ANTUNES, 2009), a ausência de autonomia (ILLICH, 1976; 

GAULEJAC, 2007), o crescimento de patologias mentais como a depressão relacionada à 

insatisfação e ao esgotamento físico e mental no contexto do trabalho (DEJOURS E MELLO 

NETO, 2012) são apenas alguns dos sintomas vinculados à natureza e realidade do modo 

organizacional dominante na modernidade.  

Diante disso, é cada vez mais recorrente encontrarmos relatos de pessoas que optaram 

por trocar empregos formais, estáveis e com boa remuneração, por ocupações com menor 

remuneração e distantes dos padrões de sucesso profissional dominante (EMI, 2013; 

CARVALHO, 2016). Neste contexto percebe-se crescente busca por tentativas de escapar à 

lógica de trabalho nas organizações convencionais, bem como, de organizar a vida e o trabalho 

em bases distintas ou alternativas à que impera nestes espaços. Estudos recentes têm procurado 

dar maior atenção aos modos organizacionais não alinhados ao modelo dominante 

organizacional de trabalho e produção (COSTA ET AL., 2017; JEANES, PHILLIPS E 

MOORE, 2015; VIZEU, SEIFERT E HOCAYEN-DA-SILVA, 2015; PARKER, FOURNIER 

E REEDY, 2007) 

Na literatura especializada, é possível encontrar diversas denominações apontando para 

a possibilidade empírica da existência de organizações não alinhadas ao modelo dominante 

(COSTA ET AL., 2017). Entretanto, não há ainda nem precisão nem consenso sobre termos e 

características que definiriam tais organizações. De forma ampla, a literatura especializada 
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sugere que as alternativas à organização dominante se fundamentam na possibilidade de se 

contrapor ou estabelecer contradições ao modo de organizar dominante na modernidade 

(BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2014; ROTHSCHILD-WITT, 1979).  

Neste contexto ergue-se o desafio de compreender de que maneira estas formas 

organizacionais consistem, em sua essência, em alternativas ou modos de resistência ao modelo 

dominante e assim poderiam ser consideradas como possibilidades de libertação, autonomia e 

transformação social. Entretanto, elemento complicador nesta tarefa é o fato que, como 

observou Paes de Paula (2002), em grande parte o que na literatura se considera como novas 

formas organizacionais fazem parte da pós-burocracia ou burocracia flexível em que, o modelo 

dominante, ou seja, a burocracia capitalista, apenas reveste-se de nova roupagem para adaptar-

se às novas realidades e contextos socioambientais da modernidade. Ainda que aparentemente 

distintas, a burocracia flexível mantém a finalidade de manutenção do sistema social vigente e 

a articulação de poder e controle sobre a classe dominada (PAES DE PAULA, 2002). Essas 

organizações, apesar de se caracterizarem por estrutura organizacional mais horizontalizada, 

ênfase no trabalho em equipe, discurso de humanização e democratização, participação 

democrática no processo decisório, favorecem ainda mais a centralização de poder e o 

autoritarismo (FREITAS, 2001), na mesma medida em que a cooperação é instituída de acordo 

com interesses do capital (FARIA E MENEGHETTI, 2011). 

Neste estudo argumenta-se que o modo organizacional dominante na modernidade pode 

ser caracterizado a partir de três dimensões de análise, a saber: a) orientação para a acumulação 

progressiva do capital/crescimento econômico (SEIFERT E VIZEU, 2015; LATOUCHE, 

2009); b) a organização racional técnica do trabalho (ELLUL, 1968; ILLICH, 1976; WEBER, 

1982); e c) a orientação produtiva para o mercado (BAUMAM, 2008; POLANYI, 2000). A 

orientação para o crescimento econômico fundamenta a ideologia de acumulação ilimitada 

dominante no modo capitalista de produção (LATOUCHE, 2009). Deste modo estabelece o 

senso de propósito e sentido da ação organizacional capitalista. A organização racional técnica 

pode ser definida pelo somatório dos procedimentos racionalmente definidos para que se 

alcance a máxima eficiência (ELLUL,1968). Assim, define os padrões técnicos da ação 

caracterizada pela racionalidade instrumental (RAMOS, 1989), o produtivismo (ILLICH, 1976; 

GAULEJAC, 2007), a organização burocrática (WEBER, 1982), e o gerencialismo 

(GAULEJAC, 2007). A orientação para o mercado, integra a ação técnica produtiva à 

competição, à ideologia das necessidades e criação de desejos artificiais (ILLICH,1976), ao 

consumismo (BAUMAM, 2008), e à obsolescência programada (LATOUCHE, 2009). 
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No intuito de contribuir com o melhor reconhecimento de modos organizacionais que 

estabeleçam contradições ou se contraponham ao modo dominante de organização, e tendo em 

vista melhor entender modos de organização alternativos ao paradigma vigente este estudo teve 

como objetivo analisar em profundidade e comparativamente duas organizações cuja 

prática organizacional sugeria, ainda que num primeiro momento, o não alinhamento 

teleológico, técnico e mercadológico ao modelo dominante de organização. A primeira 

constitui uma comunidade com foco produtivo no contexto da agricultura urbana, na produção 

de pães e massas, e na organização de um bazar de usados.  A segunda, constitui um coletivo 

que congrega diferentes iniciativas na área de gastronomia. “Comunidade” e “Coletivo”, no 

contexto deste trabalho, foram utilizados como nomes fictícios para identificar cada uma dessas 

iniciativas.   

 

2. Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa se caracteriza como estudo comparativo de casos, orientado por uma 

abordagem exploratório-descritiva de natureza qualitativa e perspectiva indutiva, de recorte 

temporal transversal com resgate histórico de contextualização. O nível de análise é 

organizacional e a unidade de análise foi o modo de organização de cada um dos casos 

estudados.  

Num primeiro momento buscou-se levantar dados secundários toda sorte sobre as 

organizações estudadas e disponibilizadas publicamente na internet, principalmente em redes 

sociais e reportagens na mídia de massa. Dados primários foram coletados por meio de 

observação participante, visitas e entrevistas semiestruturadas e não estruturadas. A análise de 

dados buscou comparar as duas organizações pesquisadas entre si, e em relação ao modelo 

dominante de organização. Para isso, foram utilizadas duas bases de comparação, a saber: a) 

modo de organizar; e b) questionamento às premissas que orientam o modelo dominante. Para 

a primeira, considerou-se as características que a literatura especializada aponta como 

identificadoras de organizações que se contrapõem ao modelo dominante. Para a segunda, 

considerou-se o alinhamento ou não da lógica organizacional de cada um dos casos estudados 

às premissas definidas como fundantes do modo dominante de organização: a) orientação para 

o crescimento econômico, b) organização racional técnica para a eficiência, e c) orientação 

produtiva para o mercado. O tratamento analítico dos dados foi realizado por meio da técnica 

de análise qualitativa de conteúdo. Neste processo, buscou-se triangular dados coletados a 
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partir de diferentes fontes de informação, como confrontar interpretações e análises tendo em 

vista garantir rigor às conclusões do estudo. 

3. Caracterização dos casos estudados e principais resultados 

A Organização Comunitária, que atualmente atua na área de agricultura urbana, é um 

local de trabalho e moradia concomitantes.  Possui características de ONG, igreja e 

comunidade. Os hábitos dos integrantes revelam tentativa de retorno à costumes tradicionais. 

A sobrevivência financeira da ONG é garantida principalmente por meio de recebimento de 

doações e da comercialização de produtos e serviços oferecidos pela ONG.  

O Organização Coletiva é um espaço de produção e comercialização de alimentos 

artesanais. O ambiente é composto de padaria, bar, cafeteria, restaurante, materia e comércio 

de produtos oriundos de pequenos produtores. O espaço apresenta-se como um local de trabalho 

“descolado” e não de moradia. O empreendimento mantém-se financeiramente por meio dos 

investimentos financeiros dos sócios fundadores e pela comercialização dos produtos e serviços 

da organização.  

As relações de trabalho tanto na Organização Comunitária como na Coletiva não 

apresentam configuração formal “empregador-funcionário”. Os participantes são membros e 

trabalhadores autônomos que atuam em diferentes projetos em parceria com os demais 

integrantes de cada organização.   

As organizações investigadas apresentaram algumas práticas que as publicações 

brasileiras consideram alternativas ao modelo dominante, entre elas, colaboração, 

horizontalidade, gerenciamento participativo, participação no processo decisório, autonomia e 

práxis criativa. Porém, consideramos que essas características não são suficientes para 

distinguir as organizações pesquisadas em relação ao modelo dominante organizacional. 

Observou-se que em vários momentos práticas tidas como “alternativas” são acompanhadas 

das mesmas contradições verificadas em organizações dominantes. Por exemplo, a participação 

no processo decisório ocorre de forma controlada, ou seja, ainda que os membros participem 

com opiniões e têm a sensação de participação democrática nas decisões, observou-se que 

decisões importantes e estratégicas são tomadas por uma pequena cúpula ou por um único 

indivíduo. Neste sentido observou-se que práticas tidas como “alternativas”, podem, em vários 

momentos constituir meios aperfeiçoados de controle social e assim potencializar o sistema de 

acumulação de capital. Desta forma, argumenta-se que os parâmetros sugeridos pela literatura 
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(e.g.: ROTHSCHILD-WITT, 1979) confundem-se com as características da burocracia flexível 

(PAES DE PAULA, 2002). Aponta-se para a necessidade de análise qualitativa dos termos 

usados para caracterizar modos de organização distintas ao modelo dominante.  

Diante disto, estabelecemos uma segunda base de comparação entre as organizações 

investigadas e o modelo convencional, fundamentada em três premissas que orientam as 

organizações dominantes na modernidade. Ao considerar a segunda dimensão de análise, isto 

é, em que medida as organizações estudadas alinham-se ou não às premissas do modelo 

dominante de organização, verificou-se que ambas, em diferentes extensões estabelecem 

limites à orientação para a acumulação de capital, a organização racional técnica do trabalho e 

à lógica de mercado.  

No que diz respeito à orientação para o crescimento e acumulação progressiva do 

capital, observou que a Organização Comunitária apresenta discursos e práticas que se 

contrapõe às premissas do crescimento econômico. Os integrantes da ONG apresentam, além 

de motivações afetivas, atribuição individual de significado à organização, não alinhado ao 

propagado pela corrente hegemônica. “...Aqui o resultado do nosso trabalho fica para a 

comunidade” (ENTREVISTADO A). “Não faz sentido trabalhar para enriquecer ainda mais, 

os donos das empresas que já estão ricos” (ENTREVISTADO B).  

Já na Organização Coletiva, principalmente após a abertura de sua filial em um 

Shopping Center, que ocorreu durante o período de realização desta pesquisa, não demonstrou 

imposição de limites à orientação para o crescimento econômico. Apesar disso, os demais 

integrantes dessa organização, demonstraram valorizar mais as possibilidades de 

desenvolvimento de habilidades criativas e relacionais do que o crescimento econômico 

individual. 

Ao se considerar a organização técnica para a eficiência notou-se que tanto a 

Organização Comunitária como Organização Coletiva impõem limites intencionais à busca da 

máxima eficiência técnica na organização do trabalho (ELLUL, 1968). Uma das características 

das organizações pesquisadas é a experimentação e construção coletiva dessas organizações, 

acarretando assim, a busca de práticas mais agradáveis e valorativas que, nem sempre são as 

tecnicamente mais eficientes. As duas organizações, apoiam-se, primeiramente em processos 

intuitivos e não realizam planejamentos de médio e longo prazo. Cabe mencionar, entretanto, 

que o aparente limite que, especificamente a Organização Coletiva impõe à dimensão técnica, 

em alguns momentos pareceu alinhar-se a tentativa de estabelecer diferenciacão estratégica para 
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obtencão de vantagem competitiva. Isso fica mais claro quando se considerou a questão da 

orientação mercadológica em cada um dos casos estudados.  

Especificamente ao considerar questões vinculadas à orientação mercadológica, pôde-

se constatar que a Organização Comunitária se contrapõe à ideia de mercado como uma 

entidade reguladora da vida humana associada e também, que os recursos são escassos, sendo 

necessário acumular e competir por eles.  A organização orienta-se pelos ensinamentos judaico-

cristãos de que a natureza e as pessoas são sagradas, assim define moralmente como pecado a 

exploração da natureza e das pessoas em prol do mercado. De acordo com os integrantes da 

ONG, os recursos não são escassos e não é necessário acumular e competir por eles, pois há 

variadas possibilidades de formas de alimentar-se e de viver, porém a sociedade foi 

condicionada à uma determinada forma de vida e alimentação, de acordo com interesses 

econômicos, relegando todas as outras possibilidades oferecidas pela natureza. Ao considerar-

se apenas uma forma de produzir e de fazer as coisas, as pessoas, a natureza e o meio ambiente 

são prejudicados. A produção no contexto da Organização Comunitária é direcionada, em 

primeiro lugar, para o consumo e subsistência dos próprios integrantes da ONG. Os excedentes 

são comercializados e/ou doados. A orientação para a convivialidade (ILLICH, 1976) 

predomina na ONG em detrimento da produção em escala para comercialização.  Deste modo 

verificou-se que na Organização Comunitária, são estabelecidos limites intencionais à lógica 

de orientação produtiva para o mercado. 

Na Organização Coletiva não foi possível verificar a implantação de limites à orientação ao 

mercado, pois as ações mercadológicas demonstraram ser orientadoras da organização, visto 

que a manutenção do espaço e a remuneração dos participantes dependem exclusivamente das 

vendas de produtos e serviços.  

Quanto ao alinhamento ou não às premissas que orientam o modelo dominante, 

verificou-se que a Organização Comunitária estabelece limites intencionais à orientação para o 

crescimento econômico, a organização racional técnica do trabalho e à orientação produtiva 

para o mercado. Já na Organização Coletiva, apesar de aparentemente suas ações apresentarem 

diferenças com a lógica convencional de organização, notou-se maior alinhamento com as 

premissas fundantes do modo dominante de organização. Não por menos, vale notar que se 

pode reconhecer discordâncias de ponto de vista de alguns de seus integrantes, que de forma 

indireta demonstraram a intenção de impor limites ao crescimento econômico tendo em vista 

garantir maior qualidade de vida e bem viver.  Além disso, notou-se que o aparente limite que 
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a Organização Coletiva estabelece à organização técnica do trabalho, caracteriza-se muito mais 

como tentativa de diferenciação estratégica para obtenção de vantagem competitiva, do que a 

imposição intencional de limites para que se estabeleçam relações de produção conviviais como 

no caso da Organização Comunitária. 

4. Contribuições 

As principais contribuições teóricas do estudo, identificadas até a fase atual da pesquisa, 

apontam para a constatação de que algumas das caracteristicas, que as publicacões 

especializadas atribuem às organizações que se contrapõem ao modelo dominante, necessitam 

de melhor qualificação uma vez que, por vezes, apresentam as mesmas contradições presentes 

no modelo organizacional dominante. Tais características confundem-se com elementos da 

burocracia flexível tal como argumentou Paes de Paula (2002). Em particular características 

como autogestão, horizontalidade, autonomia e colaboração. Ainda que tais características 

sejam atribuídas às organizações alternativas na literatura especializada, nosso estudo sugere 

que estas podem confundir-se como formas aperfeiçoadas de controle para a acumulação 

progressiva de capital, a eficiência técnica e competitividade mercadológica.  

Não por menos, este estudo corrobora o entendimento que o estabelecimento de limites 

às premissas do modelo dominante de organização; delimitado nesta pesquisa como limites ao 

crescimento econômico, à eficiência técnica, e à orientação mercadológica permitem 

constituem parâmetros primordiais no reconhecimento de organizações alternativas, sem 

desmerecer as bases que já vêm sendo utilizadas nos estudos interessados na temática.   

O estudo corrobora o argumento teórico que seja possível haver diversos e distintas 

organizações que buscam se contrapor ao modelo hegemônico, logo chama à prudência para 

que não seja promova um tipo específico enquanto modelo ou tipo ideal.  

Ademais o estudo indica que o nome que uma organização adota, ou como ela se 

autodenomina, não é capaz de identificá-la satisfatoriamente como uma organização 

alternativa, pois, pode haver organizações que apesar de se autodenominarem coletivas, 

comunitárias, colaborativas, ou criativas, podem, na mesma medida das organizações 

hegemônicas, ser orientadas para o crescimento econômico, eficiência técnica ou competição 

mercadológica.  

Finalmente, o estudo reforça o argumento que definições mais precisas dos termos 

“organizações dominantes”, “contraposição” ou “alternativa” ao modelo dominante carecem 
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ser melhor consideradas pelos pesquisadores da área. Uma vez que, uma organização pode se 

apresentar como alternativa à burocracia mas ser orientada ao crescimento econômico, assim 

como, uma organização que eventualmente estabeleça limites intencionais à acumulação 

progressiva de capital pode agir de acordo com as premissas da eficiência técnica. 
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