
PARTE III 



SISTEMA DE RESPONSABILIDADES:  

DEPARTAMENTALIZAÇÃO, LINHA E 

ASSESSORIA  

E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Departamentalização 

É o processo de agrupar atividades em frações 

organizacionais definidas segundo um dado critério, com 

vistas à melhor adequação da estrutura organizacional e 

sua dinâmica de ação. Para se efetuar a 

departamentalização é necessário definir os critérios, 

decidir sobre a centralização e a descentralização das 

áreas de apoio e estabelecer a amplitude de supervisão.  



Organograma: 

 É um gráfico que estabelece a estrutura formal da 

empresa (ou área) num determinado momento. Tem 

como objetivos demonstrar a divisão do trabalho, 

destacar a relação superior-subordinado e a delegação 

de autoridade e responsabilidade, evidenciar o trabalho 

desenvolvido em cada unidade (tipo de trabalho, cargos 

existentes, quantidade de pessoas) e facilitar a análise 

organizacional.  



 

 

 
 
 
 

 

Unidades de trabalho (cargos e departamentos) 
 

 

Divisão horizontal do trabalho 
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Organograma Estrutural : técnica utilizada para representar a 

maioria das organizações. Tem como regras de aplicação: deve 

constar o nome da organização; os retângulos representam as 

frações organizacionais; havendo siglas, devem ser explicadas 

na legenda; a linha cheia é de autoridade (vertical) e de 

coordenação (horizontal); a linha tracejada ou pontilhada deve 

ter seu significado na legenda; deve ser feito por grupamento de 

unidades: das unidades maior hierarquia (direção) às de menor 

hierarquia (operacionais) e as unidades de mesmo nível devem 

estar na mesma linha horizontal e em unidades do mesmo grupo, 

deve ser obedecida a ordem alfabética. Ex.: 



Organograma Circular: é pouco utilizado. Suaviza a 

apresentação da estrutura. Economiza espaço. A 

autoridade é representada do centro para a periferia. As 

linhas de autoridade ficam difíceis de serem identificadas. 

A representação de estruturas mais complexas e de 

muitos níveis hierárquicos torna-se difícil. Exemplos de 

organizações: hospitais, universidades (área acadêmica). 
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Cabe ressaltar que não existe a 

departamentalização ideal. Não há em 

nenhuma organização de certa 

complexidade a aplicação de uma só 

técnica de estruturação. Haverá sempre 

uma aplicação mista das várias técnicas 

aqui apresentadas. A seguir são 

apresentados e discutidos diversos 

critérios de departamentalização. Um 

critério de departamentalização é uma 

forma de atribuir tarefas e de especializar 

os blocos de trabalho da organização. 



Os três tipos de estruturas organizacionais mais comuns são: funcional; 

linear; linha-staff. 

Estruturas organizacionais mostrarão como a organização será comandada – 

se funcionalmente (por funções), se linearmente (por unidade de comando) ou 

se será a mistura dos dois, com o conceito de linha- staff (por funções e por 

hierarquias). As estruturas organizacionais definem estas linhas de comando 

para a organização como um todo, e não para departamentos específicos. 

 

Já as departamentalizações mostram como os departamentos ou setores de 

determinadas organizações serão divididos. Como veremos, algumas 

empresas dividem-se de acordo com seus clientes, seus projetos, seus 

produtos. 

  

 

 





TIPOS DE DEPARTAMENTALIZAÇÃO: 

- Por Função ou Funcional 

As tarefas são agrupadas conforme as funções a serem 

executadas pela organização. É o tipo mais encontrado 

nas empresas. A departamentalização funcional consiste 

em atribuir a cada uma das unidades de trabalho a 

responsabilidade por uma função organizacional. 

Indicada para circunstâncias estáveis e de pouca 

mudança  que  requeiram  desempenho  continuado  de  

tarefas rotineiras; e aconselhada para empresas que 

tenham poucas linhas de produtos ou serviços e que 

permaneçam inalterados por longo tempo. 

 
 
. 





Linear 

A organização linear é o tipo de organização 

mais antigo e mais simples. Baseia-se no 

princípio da unidade de comando. Suas 

características principais são: a autoridade única 

baseada na hierarquia, as linhas formais de 

comunicação, a centralização das decisões e o 

seu aspecto nitidamente piramidal. 

  A organização linear apresenta fortes 

vantagens como: sua estrutura simples é de fácil 

compreensão, a clara delimitação das 

responsabilidades e cada órgão, a facilidade de 

implantação e a sua estabilidade e adequação a 

organizações de pequeno porte. 

Suas desvantagens residem em: comando 

autocrático, tendência à rigidez e à 

inflexibilidade, falta de especialização, ênfase 

em chefes generalistas e congestionamento dos 

canais de comunicação à medida que a 

empresa cresce. 

  Assim, a organização linear é indicada quando 

a organização é pequena, rotineira, tiver vida 

curta ou ainda estiver no seu estágio inicial de 

vida. 





Linha De Assessoria (Staff) 

 

A organização linha-staff é uma combinação da organização linear e 

funcional, maximizando as vantagens de ambas e reduzindo as suas 

desvantagens, mas predominando as características lineares. Existem 

órgãos de linha (de execução ou de operação) e órgãos de staff (de 

consultoria, de assessoria ou ainda de prestação de serviços 

especializados). As suas características principais são: a fusão da estrutura 

linear com a estrutura funcional, permitindo coexistência de linhas formais de 

comunicação com a prestação de assessoria funcional, separação entre 

órgãos operacionais (de linha) e órgãos de apoio (staff ou assessoria), 

permitindo a coexistência da hierarquia de comando e da especialização 

técnica. A organização linha-staff tem sido o tipo de organização mais 

utilizado nas empresas de hoje.      





- Por Projeto 

Aqui as atividades são agrupadas por projeto. É muito 

utilizado em organizações de pesquisa e de consultoria. 

Para realizar projetos, é preciso criar organizações 

temporárias, que são alojadas dentro da estrutura 

funcional permanente.  

 

Terminada a tarefa, o pessoal que temporariamente havia 

sido destinado a ela é designado para outros 

departamentos ou outros projetos. A departamentalização 

por projetos baseia-se na definição de projeto. 

 

“Projeto é um trabalho, com datas de início e término, com 

produto final previamente estabelecido, em que são 

alocados e administrados os recursos, tudo isto sob a 

responsabilidade de um coordenador.   





- Por Cliente 

Neste modelo de departamentalização, as tarefas são 

agrupadas conforme as necessidades variadas e 

especiais dos clientes a quem se destinam. É utilizado 

principalmente quando a organização trabalha com 

diferentes tipos de clientes, que exigem tratamento 

especializado. É muito comum em lojas de 

departamento. 





- Por Processo 

Neste caso, as atividades são agrupadas de acordo 

com as etapas de um processo. É frequentemente 

utilizado em operações industriais, de modo especial 

nos níveis hierárquicos mais baixos da empresa. 



- Por Produto ou Serviço 

Neste tipo, as atividades são agrupadas com base nos 

produtos ou serviços. É utilizado em grandes empresas 

onde os produtos são muito diferenciados ou representam 

um volume significativo. 



- Geográfica ou Territorial 

Neste tipo de departamentalização, os grupos são estabelecidos por 

áreas geográficas. Isto ocorre principalmente quando a organização 

opera em regiões diferentes, tornando-se desejável a manutenção 

de uma administração local. Como exemplo típico podemos citar as 

organizações bancárias. 



- Matricial 

Neste caso tem-se a sobreposição de dois ou mais tipos de 

departamentalização sobre a mesma pessoa. Geralmente, esta 

sobreposição se refere à fusão entre a estrutura funcional e a 

estrutura     por     projetos.     O    grande     inconveniente     da 

departamentalização matricial é a dificuldade de definir claramente 

atribuições e autoridade de cada elemento da estrutura e minimizar 

conflitos inevitáveis, porém, para as empresas que possam utilizá-la 

adequadamente, proporciona vantagens interessantes. 





- Por Período ou Tempo 

Raramente utilizada nos níveis superiores da 

organização, a estrutura em função do tempo é utilizada 

basicamente na área fabril, onde o processo de 

fabricação não pode sofrer interrupções. Dessa forma 

são criados turnos de trabalho que podem ocupar até 24 

horas do dia. 

 
ÁREA DE   

MONTAGEM 

  TURNO 1      TURNO 2      TURNO 3 

 



- Pela Amplitude de Comando 

É empregada quando existe a limitação do tamanho dos 

grupos em função da chefia. É utilizada principalmente nas 

atividades rurais onde cada supervisor consegue controlar 

um número limitado de empregados. 

SUPERVISOR 
GRUPO 1 

SUPERVISOR 
GRUPO 2 

SUPERVISOR 
GRUPO 3 

SUPERVISOR  
GERAL 



- Pela Área de Conhecimento 

Escolas, laboratórios, institutos de pesquisa, hospitais 

trabalham com diferentes áreas de conhecimento, que são 

suas linhas de serviços. Os departamentos são criados para 

realizar atividades especializadas nas diferentes áreas do 

conhecimento. 

REITORIA 

DIREITO ADMINISTRAÇÃO CONTÁBEIS 



- Mista 

É muito difícil organizações grandes e complexas utilizarem 

uma só técnica de departamentalização. Normalmente, a 

estrutura organizacional dessas empresas é uma mistura das 

várias técnicas apresentadas. É o tipo mais frequente, pois 

cada parte da empresa deve ter a estrutura que mais se adapte 

à sua realidade organizacional. A figura mostra um modelo 

misto de departamentalização para uma indústria, que envolve 

os tipos: funcional e por produto. 



Descrição das atividades 

As atribuições das unidades organizacionais representam uma 

forma de consolidar e representar, formalmente, todas as 

responsabilidades da unidade considerada. Quando apresentadas 

sob a forma de relatório é denominada de Manual de Funções ou 

mais comumente Manual de Organização, que veremos mais 

adiante. As atribuições das unidades organizacionais têm como 

base a especialização do trabalho. A especialização refere-se ao 

maior conhecimento dos diversos e diferentes aspectos que 

determinado trabalho exige para ser executado. Portanto, está 

relacionada ao processo de divisão dos trabalhos da empresa. 

Considerando o aspecto dos níveis hierárquicos numa estrutura 

organizacional, pode-se afirmar que a especialização do trabalho é 

mais interessante nos níveis mais baixos, pois isso pode levar a 

maior rapidez e qualidade na realização dos trabalhos. 



Vantagens da especialização por meio da divisão do 

trabalho: 

• Maior qualidade do trabalho; 

• Maior eficiência; 

• Maior facilidade para treinar funcionários.  

 

Desvantagens da especialização por meio da divisão do 

trabalho: 

• O funcionário perde a visão do conjunto; 

• Pode provocar desmotivação para os funcionários de 

uma empresa; 

• Se determinado funcionário falta ao trabalho, pode 

provocar problemas em etapas posteriores ao processo; 

• Menor flexibilidade. 



Estudo de Caso: Uma empresa redondinha 

Por Carlos Eduardo Palhano 

 Qual é o seu lugar na estrutura de sua empresa? Mais para cima ou mais para baixo na 

pirâmide organizacional? Na linha vertical ou na horizontal de um processo matricial? No 

centro da organização ou na ponta, mais perto do cliente? É claro que isso depende 

muito de sua função, mas também depende do organograma da companhia. De uns 

tempos para cá, as empresas vêm buscando novas formas de representar graficamente 

o negócio -- já há modelos de  pirâmide invertida, de setas, até de figuras geométricas 

bem complicadas. Nesse espírito, o Iman, uma empresa de consultoria e eventos com 

sede em São Paulo, resolveu reinventar a roda: criou o organograma circular. Batizado 

de Lidergrama, ele é dividido em três níveis, que representam a hierarquia da empresa: 

linha de frente, coordenação e diretoria. Cada área, representada no desenho abaixo em 

cores diferentes, possui uma missão própria. O Lidergrama gigante fica exposto logo na 

entrada da Iman, e cada um dos 54 funcionários tem sua foto no lugar correspondente à 

sua posição. 

 Isso faz diferença? Segundo Reinaldo Moura, um dos três diretores do Iman, faz. Ele diz 

que as pessoas ficam mais motivadas e sentem que sua contribuição é valorizada. 

"Os tradicionais organogramas servem, no fundo, para dizer quem manda em quem e 

quem obedece a quem", diz Moura. "Nosso desenho mostra que nenhuma área é mais 

importante que a outra." 



ATIVIDADE - ESTUDO DE CASO – UMA EMPRESA REDONDINHA 

ATIVIDADE: 

  

Descreva, de forma geral a sua 

empresa (área em que atua, 

tamanho, se tem filiais, qtde 

funcionários, cidades(s) que atua, 

etc). 

O organograma da empresa que 

você trabalha é estrutural ou 

circular? 

Desenhe o organograma da sua 

empresa, identificando os níveis 

hierárquicos. 


