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2 - Estruturação Organizacional 

• Conceitos e princípios gerais para estruturação 

• As funções na estrutura da organização 

• Os critérios de departamentalização 

• Modelos de estrutura organizacional 

• Estratégias para implantação de novas estruturas 

• Organograma e funcionograma para representação 
da estrutura organizacional 



ATIVIDADE LIVRO  - DJALMA DE PINHO REBOLÇAS CAPÍTULO 03 

1. APRESENTAR O CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO 

2. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FUNÇÕES  DA ADMINISTRAÇÃO? 

3. A estrutura organizacional é composta por sistemas conforme 

apresentados abaixo, apresentar o conceito de cada um e sua função 

dentro da estrutura organizacional. 

I. Sistema  de responsabilidade 

II. Sistema de autoridade 

III. Níveis de influência 

IV. Sistema de decisões 

V. Sistema de comunicação 

VI. Nível de influência 

 

Atividade deverá ser elaborada a caneta e entregue ao professora na 

aula de 08 de setembro de 2016 – vale nota para N1 

 

 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Introdução 

Uma estrutura organizacional deve ser planejada 

conforme os objetivos estabelecidos por uma 

organização. É um instrumento para alcançar as 

situações almejadas pela empresa. Na verdade, podem-

se considerar as mudanças planejadas na estrutura 

organizacional como um dos meios mais eficazes para 

melhorar o desempenho do sistema empresarial. 

Qualquer empresa possui dois tipos de estrutura: a 

estrutura formal e a estrutura informal. 



Estrutura Formal, objeto de grande parte de estudo 

das organizações empresariais, é aquela 

deliberadamente planejada e formalmente 

representada, em alguns de seus aspectos, pelo 

organograma. 

 

Estrutura Informal é a rede de relações sociais e 

pessoais que não é estabelecida ou requerida pela 

estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, 

o que significa que se desenvolve espontaneamente 

quando as pessoas se reúnem entre si. Portanto, 

apresenta relações que usualmente não aparecem no 

organograma. 



*Uma estrutura informal dá uma ênfase nas pessoas e 

em suas relações, enquanto a estrutura formal dá um 

enfoque às posições em termos de autoridades e 

responsabilidades. 

*Os executivos gostariam de ter um controle maior 

sobre a estrutura informal, pois isto tornaria seu trabalho 

mais simples e envolveria menos preocupação. Do 

ponto de vista deles, a estrutura informal é um 

empecilho que regularmente oferece resistência às 

ordens formais, ou as altera, ou ainda as cumpre por um 

procedimento diferente do desejado. 

Independentemente de quão útil ou prejudicial ela é, o 

executivo logo percebe que a primeira característica da 

estrutura informal é não poder ser extinta. 



*Os líderes de grupos informais surgem por várias 

causas. Algumas dessas causas são: idade, 

antiguidade, competência técnica, localização no 

trabalho, liberdade de se mover na área de trabalho e 

uma agradável e comunicativa personalidade. 

*Cada executivo deve saber quem é o líder informal de 

seus subordinados e trabalhar com essa pessoa a fim 

de assegurar que essa liderança esteja acompanhando 

os objetivos da empresa em vez de antagonizá-los. 



Alguns fatores que condicionam o aparecimento dos 

grupos informais são: 

 

• os interesse comuns que se desenvolvem em certo 

número de pessoas que, por meio deles, passam a 

sintonizar-se mais intimamente; 

• a interação provocada pela própria estrutura formal; 

• os defeitos na estrutura formal; 

• a flutuação do pessoal dentro da empresa, a qual 

provoca, normalmente, a alteração dos grupos sociais 

informais; 

• Os períodos de lazer; e 

• A disputa pelo poder. 



Estrutura Organizacional  

 

É o conjunto ordenado de 

responsabilidades, autoridades, 

comunicações e decisões das unidades 

organizacionais de uma empresa. 





 

 

Componentes da estrutura organizacional 

a) Sistema de responsabilidades – resultado da 

alocação das atividades – constituído por: 

departamentalização, linha e assessoria e descrição 

das atividades (especialização do trabalho).  

Responsabilidade refere-se à obrigação que uma 

pessoa tem de fazer alguma coisa para outrem. Quando 

um subordinado assume determinada obrigação, deve 

prestar contas à pessoa que lhe atribuiu a 

responsabilidade. 



b) Sistema de autoridades – resultado da distribuição do 

poder, constituído por: amplitude administrativa ou de 

controle, níveis hierárquicos, delegação e centralização 

ou descentralização. Estes aspectos serão analisados 

mais adiante. 

Autoridade é o direito para fazer alguma coisa. Ela pode 

ser o direito de tomar decisões, de dar ordens e requerer 

obediência, ou simplesmente o direito de desempenhar 

um trabalho que foi designado.  

A Autoridade pode ser formal ou informal. 

-A autoridade formal representa a delegada pelo superior 

hierárquico imediato. 

-A autoridade informal é uma espécie de “autoridade 

adquirida” que é desenvolvida por meio de relações 

informais entre as pessoas da empresa. 



Devem-se considerar os tipos de autoridade, a saber: 

Hierárquico e Funcional. 

A autoridade hierárquica segue as linhas de comando 

estabelecidas pela estrutura hierárquica da empresa. 

 



A autoridade funcional corresponde à autoridade 

estabelecida pela função exercida pelas unidades 

organizacionais. 



c) Sistema de comunicações – resultado da interação 

entre as unidades organizacionais, constituído por: o 

que, por que, como, quando, quanto, de quem e para 

quem comunicar. 

Comunicação é o processo mediante o qual uma 

mensagem é enviada por um emissor, através de 

determinado canal, e entendida por um receptor. 

O sistema de comunicação é a rede por meio da qual 

fluem as informações que permitem o funcionamento da 

estrutura de forma integrada e eficaz. 



No sistema de comunicações deve ser considerado: 

• que deve ser comunicado? 

• como deve ser comunicado? 

• quando deve ser comunicado? 

• de quem deve ser comunicado? 

• para quem deve ir a comunicação? 

• por que deve ser comunicado? 

• quanto deve ser comunicado? 



Esquemas de comunicação 

De maneira genérica existem dois tipos diferentes de 

formação de esquemas de comunicação numa 

empresa. São eles: 

• o formal: é conscientemente planejado, facilitado e 

controlado. Ele segue a corrente de comando numa 

escala hierárquica; e 

• o informal: surge espontaneamente na empresa, em 

reação às necessidades de seus membros. 



As relações informais não devem ser combatidas. Mais 

isto não implica que o formal deva ceder ao informal.  

Dois pontos devem ser salientados: 

• a oposição ao informal não destruirá a informalidade; 

isto servirá apenas para forçar o informalismo a uma 

posição mais afastada do formalismo; e 

• através do estudo do informal, em que a informalidade 

existente é eficaz, as lições, podem ser aplicadas para 

fortalecer o formal. 

Na realidade, a comunicação informal pode ser ruim para 

a empresa, quando, por exemplo, propaga muitos boatos, 

ou ser boa, quando facilita a ajuda entre os seus 

membros. Uma boa estratégia para amortizar os efeitos 

negativos da comunicação informal é cada chefe fazer 

parte de seu fluxo. 



 Os fluxos da comunicação 

As comunicações na empresa podem ser realizadas 

através dos seguintes fluxos: 

• Horizontal, realizado entre unidades organizacionais 

diferentes, mas do mesmo nível hierárquico; 

• Diagonal ou transversal, realizado entre unidades 

organizacionais e níveis diferentes; e 

• Vertical, realizado entre níveis diferentes, mas da 

mesma área. 



Vantagens da comunicação horizontal e diagonal: 

• propicia maior rapidez no processo de comunicação; 

• apresenta menor distorção no processo de 

comunicação entre as pessoas; 

• aproxima pessoas através da comunicação direta; 

• proporciona visão mais integrada da empresa, pois 

cada indivíduo passa a conhecer de maneira mais 

adequada as várias atividades desenvolvidas e quais 

são os responsáveis; 

• evita sobrecarga nas chefias, pois determinados 

problemas são resolvidos diretamente pelas pessoas 

envolvidas. 



Desvantagens da comunicação horizontal e diagonal: 

• apresenta informação menos confiável; 

• pode reduzir a autoridade da chefia; 

• pode prejudicar o planejamento, a coordenação e o 

controle porque o chefe tem menos informações; e 

• pode provocar conflitos e antagonismos. 



No estudo das comunicações entre 

pessoas ou unidades organizacionais, 

deve-se levar em consideração o aspecto 

custo para a empresa, pois a análise da 

transmissão das informações mostra que 

ela é muito mais custosa do que se poderia 

pensar, não tanto devido às despesas de 

apoio necessárias, mas principalmente em 

função do tempo que ela absorve e das 

demoras que acarreta. 



Algumas causas do aumento de custos na 

estrutura organizacional: 

• demasiado número de níveis hierárquicos 

envolvidos na supervisão de atividades 

correntes a curto prazo; 

•demasiado número de estágios na 

elaboração das decisões; 

•complexidade da estrutura, responsabilidades 

diluídas; 

• unidades organizacionais sem objetivos 

mensuráveis, existência de função vaga e 

qualitativa, chefia sem capacitação e 

habilidade administrativa. 



d) sistema de decisão – resultado da ação sobre as 

informações constituído por dado, informação, decisão e 

ação. 

Decisão pode ser conceituada como escolha entre vários 

caminhos alternativos que levam a determinado 

resultado. 

Dado qualquer elemento identificado em sua forma bruta 

que, por si só, não conduz a compreensão de 

determinado fato ou situação. 

Informação é o dado trabalhado que permite ao 

executivo tomar decisões. 



*O processo de tomada de decisão implica no conhecimento 

prévio do ambiente interno e externo da empresa, suas 

características, sua cultura, assim como uma avaliação das 

consequências imediatas e futuras decorrentes das decisões 

tomadas. E a única forma do tomador de decisões obter este 

reconhecimento é através das informações que dispõe sobre 

o problema a ser solucionado. 

*O processo de tomada de decisão em uma empresa requer 

alguns aspectos para o seu adequado entendimento. Em 

primeiro lugar é importante o conhecimento suficiente do 

problema ou assunto a ser decidido. Este conhecimento 

pode ser adquirido através de um adequado SIG sistema de 

informações gerenciais). O sucesso nas tomadas de 

decisões depende ainda do adequado acompanhamento das 

fases (metodologia) que compõe o processo decisório, que 

são apresentadas a seguir: 



FASES DO PROCESSO DECISÓRIO 

1. identificação do problema; 

2. análise do problema, a partir da consolidação das 

informações sobre o problema. Para tanto, é necessário 

tratar o problema como um sistema, ou seja, interligar todas 

as partes do problema; 

3. estabelecimento de soluções alternativas (várias); 

4. análise e comparação das soluções alternativas, através 

de levantamentos das vantagens e desvantagens de cada 

alternativa, bem como da avaliação de cada uma dessas 

alternativas relação ao grau de eficiência e eficácia no 

processo; 

5. seleção da alternativa mais adequada 

6. implantação de alternativa selecionada, incluindo o devido 

treinamento das pessoas envolvidas; 

7. avaliação da alternativa selecionada através de critérios 

devidamente aceitos pela empresa. 



Condicionantes da estrutura organizacional 

a) fator humano 

Todo executivo deve trabalhar com e através de pessoas. 

E estas pessoas realizam os trabalhos que permitem que 

os objetivos estabelecidos sejam alcançados. A eficiência 

de uma estrutura depende de sua qualidade intrínseca e 

do valor e da integração dos homens que permitem que 

os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Portanto, 

no desenvolvimento de uma estrutura organizacional 

eficiente deve-se levar em consideração o 

comportamento e os conhecimentos das pessoas que 

terão de desempenhar as funções que lhes serão 

atribuídas 



b) Fator ambiente externo 

Quanto se considera este fator, deve-se analisar o 

processo de relacionamento entre a empresa e o seu 

ambiente externo. 

-determinar de quais pessoas, fora da empresa, são as 

necessidades e os desejos que a empresa tenta 

atender; 

- determinar como essas necessidades ou desejos são 

comunicados à empresa; e 

 -determinar como a informação necessária é registrada 

e transmitida a outras pessoas na empresa. 



c) Fator objetivos, estratégias e políticas 

Fator objetivos, estratégias e políticas tem influência na 

estrutura organizacional à medida que, quando os 

objetivos, estratégias e políticas estão bem definidos e 

claros, é mais fácil organizar, pois se sabe o que esperar 

de cada membro do grupo que compõe a empresa. 

Objetivo é o alvo ou situação que se pretende alcançar. 

Estratégia é a definição do caminho mais adequado para 

alcançar o objetivo. 

Política é o parâmetro ou orientação para a tomada de 

decisão. 



d) Fator tecnologia 

Tecnologia é o conjunto de conhecimentos que são 

utilizados para operacionalizar, de forma otimizada, as 

diversas atividades da empresa, para que seus objetivos 

possam ser alcançados. 



Níveis de influência da estrutura organizacional 

 

a) Nível estratégico de influência 

O planejamento estratégico pode ser conceituado como um processo 

gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido 

pela empresa, com vista em obter um nível de otimização na relação da 

empresa com o seu ambiente. Portanto, o nível estratégico de influência 

considera a estrutura organizacional de toda a empresa e a melhor 

interação desta com o ambiente. 

 

Níveis de influência da estrutura organizacional 
 

 

NÍVEL 

ESTRATÉGICO 

NÍVEL TÁTICO 

NÍVEL OPERACIONAL 



b) Nível tático de influência 

O planejamento tático tem por finalidade otimizar 

determinada área e não a empresa como um todo. 

Portanto, o nível tático de influência considera 

determinado conjunto de aspectos homogêneos da 

estrutura organizacional da empresa. 

c) Nível operacional de influência 

O planejamento operacional pode ser considerado como 

a formalização, principalmente através de documentos 

escritos, das metodologias de desenvolvimento e 

implementação estabelecidas. O planejamento 

operacional cria condições para a adequada realização 

dos trabalhos diários da empresa. Portanto, o nível 

operacional considera uma parte bem específica da 

estrutura organizacional da empresa. 



Estudo de caso: O CASO DO PONTIAC DA GM 

  

Parece coisa de louco mas não é! Esta é a moral de uma história que está circulando de boca em boca entre os principais especialistas 

norte-americanos em atendimento ao cliente. 

  

A história, ou “causo”, como está sendo batizada aqui no Brasil, começa quando a divisão de carros da Pontiac, da GM dos EUA, 

recebeu uma curiosa reclamação de um cliente. Eis o que ele escreveu: 

  

“Esta é segunda vez que mando uma carta para vocês, e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que 

nós temos uma tradição em nossa família, que é a de comer sorvete depois do jantar. Repetimos este hábito todas as noites, variando 

apenas o tipo de sorvete, e eu sou o encarregado de ir comprá-lo. Recentemente comprei um novo Pontiac e desde então minhas idas à 

sorveteria se transformaram em um problema. Sempre que eu compro sorvete de baunilha, quando volto para casa, o carro não 

funciona. Se compro qualquer outro tipo de sorvete o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu estou realmente 

louco, mas não importa o quão tola possa parecer a minha reclamação. O fato é que eu estou muito irritado com meu Pontiac modelo 

99” 

  

A carta gerou tantas piadas do pessoal da Pontiac que o presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da reclamação. Ele 

resolveu levar a sério e mandou um engenheiro conversar com o autor da carta. O funcionário e o reclamante, um senhor bem sucedido 

na vida e dono de vários carros, foram juntos à sorveteria no fatídico Pontiac. O engenheiro sugeriu sabor baunilha para testar a 

reclamação e o carro efetivamente não funcionou. O funcionário da GM voltou nos dias seguintes, à mesma hora, e fez o mesmo trajeto, 

e só variou o sabor do sorvete. Mais uma vez o carro só não pegava na volta, quando o sabor escolhido era baunilha. O problema 

acabou virando uma obsessão para o engenheiro, que acabou a fazer experiências diárias anotando todos os detalhes possíveis e 

depois de duas semanas chegou a primeira grande descoberta. Quando escolhia baunilha, o comprador gastava menos tempo porque 

este tipo de 

  

sorvete estava bem na frente. Examinando o carro, o engenheiro fez nova descoberta: como o tempo de compra era muito mais 

reduzido no caso da baunilha em comparação com o tempo dos outros sabores, o motor não chegava a esfriar. Com isso os vapores de 

combustível não se dissipavam, impedindo que a nova partida fosse instantânea. A partir desse episódio, a Pontiac mudou o sistema de 

alimentação de combustível e introduziu a alteração em todos os modelos a partir da linha 99. Mais do que isso o autor da reclamação 

ganhou um carro novo, além da reforma do que não pegava com o sorvete de baunilha. A GM distribuiu também um memorando 

interno, exigindo que seus funcionários levem a sério até as reclamações mais estapafúrdias, “porque pode ser que uma grande 

inovação esteja por trás de um sorvete de baunilha”, diz a carta da GM. 

QUESTÕES: 

De acordo com o texto, quais as principais falhas referentes à comunicação na GM? 

Analise a posição do Presidente da GM, ao levar à sério uma reclamação de um cliente. 

Se este “causo” tivesse acontecido no Brasil, em uma empresa qualquer, qual seria a reação dos gestores dessa empresa? Relacione 

este texto com alguma situação organizacional (pessoal) que você tenha vivenciado. 

Faça uma conclusão sobre esse texto 


