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Da centralização 
à desorganização

O 
título deste artigo poderia ser da Da 

centralização à desresponsabilização 

ou até Fusões, confusões e outras 

complicações e ilusões. De facto, muitos 

destes termos passaram, nos tempos 

actuais e em muitos casos, a ser 

sinónimos. 

Embora haja um número elevado de 

estudos sobre o tema da centralização 

versus descentralização na forma de 

governo das organizações, não podemos deixar 

de constatar que existe um movimento quase 

pendular na aplicação destes dois modelos. A busca 

incessante de novidade altera as modas, mas tenta-

se fazer passar a ideia, sempre que o paradigma 

organizativo é mudado, de que está a propor-se algo 

de completamente novo. Infelizmente, verifi ca-se 

que muitas vezes estas mudanças de paradigma 

correspondem mais a uma resposta circunstancial 

e a uma vontade de infl uenciar a agenda mediática 

do que a uma refl ectida maneira de melhorar as 

organizações. A tendência descentralizadora foi 

particularmente notória nos anos 80, sendo dessa 

época o conhecido chavão “small is beatifull”. 

Nos tempos actuais, o modelo centralizador 

ganhou terreno, desde a constituição do governo 

à nova estrutura da administração de Estado e à 

reorganização das universidades. Nestes tempos 

difíceis em que vivemos, encontramos facilmente 

um alicerce imediato para este movimento 

centralizador — a suposta diminuição dos custos dos 

sistemas. Ambos os modelos têm as suas virtudes e 

os seus defeitos. À centralização são habitualmente 

atribuídos os benefícios de um aumento de efi ciência 

dos recursos humanos e de uma redução de custos. 

No entanto, ela implica a aplicação de princípios 

consistentes extensíveis a toda a organização 

e uma sábia articulação entre as diferentes 

partes. A difi culdade de implementação de tais 

pressupostos pode resultar em atrasos de resposta 

e na consequente não verifi cação dos benefícios 

anunciados. À descentralização atribuem-se os 

benefícios da proximidade e resolução rápida dos 

problemas. Contudo, também aqui, a incapacidade 

de articulação entre as partes pode levar a respostas 

inconsistentes e consequente fraca qualidade e visão 

fragmentada dos serviços. Para cada organização 

existirá um ponto óptimo no espectro que vai 

da pura centralização à pura descentralização. 

Esse ponto não será fi xo e só o conhecimento 

pormenorizado das características da organização 

pode levar a uma afectação óptima de recursos e a 

um bom desempenho.

A implementação de qualquer dos modelos 

exige estudos prévios de diagnóstico do Estado de 

desenvolvimento dos serviços, o estabelecimento 

dos objectivos e o desenho cuidadoso das medidas 

a pôr em prática. Ter ideias não chega, é preciso 

conseguir concretizá-las. Mas aí torna-se necessária 

uma refl exão profunda, que muitas vezes não se 

compagina com actos de voluntarismo decorrentes 

das urgências de processos eleitorais ou das 

necessidades mediáticas e de visibilidade dos seus 

autores. Em qualquer organização, num processo 

de centralização não devidamente preparado e 

sobretudo implementado de forma amadora, em que 

se juntam recursos humanos de origens diferentes 

com culturas de trabalho e exigência também 

diferentes, rapidamente se chega a uma quase 

paralisação de serviços, com vários intervenientes 

na resolução do mesmo assunto ao mesmo tempo e 

dando respostas diferentes para problemas iguais. Na 

nossa administração de Estado temos assistido a um 

movimento centralizador sobre o qual já é possível 

concluir que juntar experimentalismo orgânico com 

aprendizagem em funções não resulta. 

Esta questão também preocupa as academias, 

e não é por acaso que o tema da centralização 

versus descentralização foi fulcral no debate entre 

os candidatos ao conselho geral da Universidade 

de Coimbra. Para uns, apesar dos seus 720 anos, a 

Universidade de Coimbra sucumbiu ao imediatismo 

das modas sem acautelar os efeitos que um 

processo centralizador podia originar. Para outros, 

entusiastas do caminho escolhido, trata-se da via 

certa que importa aprofundar. Mas esta é uma 

discussão que existe em várias academias nacionais 

(veja-se, por exemplo, o processo de fusão entre 

duas universidades de Lisboa) e internacionais. 

Também nas universidades, que são das mais antigas 

instituições do mundo, se continua à procura do 

formato de governação mais apropriado. Tudo o 

que foi referido relativamente à administração de 

Estado é repetível neste contexto. Para além disso, 

com a massifi cação do ensino universitário, tem-

se assistido a uma progressiva anonimização dos 

membros da comunidade universitária, perdendo-

se, de certa forma, o antigo “cimento aglutinador”. 

Estes efeitos poderão ser intensifi cados com as 

difi culdades de contacto gerados por administrações 

mais centralizadas e, por isso, mais longínquas e 

menos participadas.

Como se referiu, os dois modelos têm a suas 

virtudes e os seus defeitos, estando o respectivo 

sucesso intrinsecamente ligado à profundidade da 

refl exão que serviu de base à sua implementação 

(como costuma dizer-se, o diabo esconde-se nos 

detalhes…). Seria por isso interessante e proveitoso 

que os inspiradores de alguns processos de 

centralização em curso fi zessem um exercício sério 

de monitorização para que se pudesse conhecer o 

deve e o haver. A avaliação dos anunciados ganhos 

de efi ciência precisa de ser realizada. Neste deve e 

haver, os ganhos de efi ciência em alguns sectores, 

caso existam, terão de ser comparados com as 

perdas originadas pelo mau funcionamento dos 

serviços noutros sectores. Uma iniciativa destas 

permitiria aquilatar dos resultados de movimentos 

de transição irrefl ectidos e desadequadamente 

preparados e mostrar quão frustrantes podem ser 

as transformações não conseguidas. As tarefas, a 

estrutura organizativa e os valores inspiradores da 

organização devem estar intrinsecamente ligados, 

sendo crucial identifi car o nível em que o benefício 

da centralização é ultrapassado pelo correspondente 

custo (custo em sentido lato, em que a inefi ciência 

deve ser contabilizada). De outro modo, é fácil que, 

paradoxalmente, supostos processos de reorganização 

se transformem em processos de desorganização. 
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