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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a estrutura da empresa 
Beta, quanto aos aspectos estrutura e divisão do trabalho. Para alcançar o 
objetivo proposto, foi estudada a evolução das teorias administrativas, suas 
características e seu legado para as organizações modernas, para então 
realizar o estudo de análise de estrutura organizacional. Nas estruturas 
organizacionais, foram estudadas as principais características, vantagens e 
desvantagens dos diversos tipos de estrutura. O trabalho aqui apresentado é 
uma análise da estrutura organizacional da empresa Beta sob as óticas dos 
funcionários e da pesquisadora. Os instrumentos utilizados para coleta de 
dados foram um questionário aplicado aos gerentes e supervisores, totalizando 
seis entrevistados e a observação realizada pela pesquisadora. Concluiu-se 
que com métodos científicos, empresas de qualquer segmento e porte, podem 
vir a obter uma visão holística de como estão os aspectos estrutura e divisão 
do trabalho na empresa, como está a percepção dos funcionários em relação à 
delegação de autoridade e a empresa a partir daí, poderá saber quais pontos 
são passíveis de mudanças e melhorias. 
 
Palavras-chave: Teorias Administrativas. Estrutura Organizacional. 
Análise Administrativa. 
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METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa realizada foi do tipo descritiva, que segundo 

Gil“tem por objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as 

variáveis.” (GIL, 2002, p. 42) 

Dentre as características mais comuns na pesquisa descritiva está a 

utilização de técnicas como o questionário e a observação. 

 Segundo Gil, “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa 

em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a 

previsão de análise e interpretação de coleta de dados.” (GIL, 2002, p. 43) 

O delineamento da pesquisa foi realizado com base em três técnicas de 

pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa de levantamento e observação. 

Pesquisa bibliográfica: desenvolvido com base em materiais já 

elaborados, sendo constituído na sua maioria por livros e artigos científicos. 

 De acordo com Gil, “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente.” (GIL, 2002, p. 45) 

Pesquisa de Levantamento: a pesquisa de levantamento proporciona um 

conhecimento direto da realidade, pois a pesquisa torna-se mais livre de 

interpretações subjetivas dos pesquisadores. 

 Observação: a pesquisadora utilizará observação direta, estruturada, 

não participante, individual e efetuada na vida real (trabalho de campo). 

A observação será do tipo não participante, pois a pesquisadora toma contato 

com a comunidade ou realidade estudada, mas não se integra a ela. A 

pesquisa será individual, pois contará com a observação de apenas uma 

pesquisadora e será realizada no ambiente real, registrando-se os dados à 

medida que forem ocorrendo espontaneamente, sem uma devida preparação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por finalidade analisar a empresa Beta, quanto 

aos aspectos de estrutura organizacional e divisão do trabalho. 

Pois, segundo Cury (2000), uma adequada estrutura organizacional 

proporciona à empresa uma correta organização para que seus reais objetivos 

sejam alcançados. 

O problema norteador da pesquisa foi a observação de que a estrutura 

organizacional existente atualmente na Empresa Beta, de acordo com 

observação realizada pela pesquisadora, e relatado para a mesma por uma 

funcionária da empresa, não é a mais adequada. Assim, este estudo parte do 

seguinte questionamento: é fundamental que a atual estrutura organizacional 

da Empresa Beta atenda as suas necessidades no que tange estrutura física e 

divisão do trabalho. 

Em visita realizada à empresa Beta pela pesquisadora, e por meio de uma 

conversa informal com os funcionários da mesma, foi relatado que a atual 

estrutura organizacional da empresa Beta não atende às necessidades nos 

aspectos produtividade e divisão do trabalho. Assim, o funcionário responsável 

pelo setor de recursos humanos, relatou que apesar da estrutura física da 

empresa ser boa, existe uma grande demanda de serviço – em todas as áreas 

- que não é compatível com a quantidade de funcionários existentes, gerando 

assim excesso de trabalho. 

Conforme Cury (2000), o estudo da estrutura organizacional abrange todas 

as unidades que compõem a organização. Ao se falar em estrutura não se 

deve somente pensar na estrutura física da organização, mas sim em um 

organismo interligado, envolvendo deveres, responsabilidades, sistemas de 

autoridade e comunicação existentes interna e externamente na organização.  

Ainda segundo Cury “a estrutura é o arranjo dos elementos constitutivos de 

uma organização, ou seja, é a forma mediante a qual estão interligados e se 
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apresentam os elementos componentes de uma empresa.” (CURY, 2000, p. 

216) 

No cenário econômico atual, é necessário um maior aprofundamento neste 

assunto, a divulgação de seus reais objetivos e vantagens, visando assim, 

auxiliar na tomada de decisões relativas à estrutura e divisão do trabalho. 

Esta monografia foi estruturada em três capítulos a saber: No capítulo 1 

denominado referencial teórico, trata da fundamentação teórica utilizada para 

embasar todo o trabalho de pesquisa. Ao longo deste capítulo, são 

apresentados e discutidos, com base em diversos autores, as Teorias 

Administrativas, os conceitos de estrutura organizacional e de análise 

administrativa. 

No segundo capítulo denominado análise e interpretação dos dados, são 

apresentados e discutidos os dados obtidos por meio da aplicação do 

questionário e da observação direta da pesquisadora. 

No terceiro capítulo são apresentadas as análises gerais acerca dos 

dados obtidos e tabulados anteriormente, bem como sugestões de melhoria 

organizacional, com destaque para: adequação da estrutura física da empresa, 

melhor utilização dos recursos humanos organizacionais e verificação da 

delegação de autoridade. 

Assim, a presente pesquisa, com fins a elaboração desta monografia, 

teve como objetivo principal, evidenciar todas as habilidades e competências 

desenvolvidas ao longo da vida acadêmica e profissional da pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

9

CAPÍTULO I 

TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Segundo Chiavenato (2004), ao longo do último século, o estudo da 

administração nas organizações vem sofrendo mudanças significativas. Com o 

passar do tempo, as mudanças ocorridas na sociedade fazem surgir novas 

teorias administrativas, focadas em resolver os problemas empresariais mais 

relevantes de uma época. Assim, todas as teorias administrativas foram bem 

sucedidas ao apresentarem soluções específicas para determinado período. 

Ainda conforme Chiavenato “de certo modo todas as teorias 

administrativas são aplicáveis às situações atuais e o administrador precisa 

conhecê-las bem para ter à sua disposição um naipe de alternativas 

adequadas para a situação.” (CHIAVENATO, 2004, p.12) 

Ao longo do tempo, a administração sofre modificações, e é necessário 

que estas teorias e doutrinas sejam adequadas a um novo contexto para assim 

continuarem sendo úteis e aplicáveis. 

 

1.1 Abordagem Clássica da Administração 

A Administração teve origem na Europa, ao longo do século XVIII, 

durante a Revolução Industrial. Assim, as origens das teorias clássicas da 

Administração, surgem das conseqüências geradas nesse período, que dentre 

elas podemos destacar como mais importantes segundo Chiavenato (2002), o 

crescimento acelerado e desorganizado das empresas e a necessidade de 

aumentar a eficiência e a competência das organizações. 

A abordagem clássica da Administração pode ser desdobrada segundo 

Chiavenato (2004) em: Administração Científica de Taylor, com ênfase nas 

tarefas e Teoria Clássica de Fayol, com ênfase na estrutura. 

 

 



 

 
 
 

10

1.1.1 Administração Científica de Taylor 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) foi o fundador da Administração 

Científica. Engenheiro formado pelo Stevens Institute, e centrado em um 

contexto onde vigorava o sistema de pagamento por tarefa, iniciou o estudo do 

sistema de produção, visando achar uma solução que atendesse as 

expectativas de patrões e empregados. 

Assim, nasceu o sistema de tarifas diferenciadas proposto por Taylor, e 

que segundo Stoner e Freeman “é um sistema de compensação proposto por 

Frederick W. Taylor, envolvendo o pagamento de salários mais altos para 

trabalhadores eficientes.” (STONER E FREEMAN, 1999, p. 25) 

Em 1903, Taylor publica o livro Shop management, que marca o seu 

primeiro período, e o apresenta à Sociedade Americana de Engenharia 

Mecânica, e que propunha sua nova filosofia de administração. 

O segundo período de Taylor é marcado pela publicação do livro 

Princípios da Administração Científica, no ano de 1911. Este livro traz uma 

nova idéia apoiada por Taylor. Segundo Maximiano, “ele insistiu na distinção 

entre a filosofia (ou conjunto de princípios) e as técnicas (ou mecanismos) da 

administração científica.” (MAXIMIANO, 2000, p. 56) 

Pioneiro no estudo da administração científica, Taylor enfatizava que 

organização e administração devem ser tratados cientificamente, com 

planejamento e não mais empiricamente. Assim, a grande contribuição de 

Taylor foi visualizar de forma sistemática o estudo da organização. 

Taylor também foi o precursor da Organização Racional do Trabalho, 

que visava substituir métodos rudimentares e empíricos por métodos 

científicos. Visando a racionalização do trabalho, Taylor se utilizou do 

instrumento denominado de estudo de tempos e movimentos, onde segundo 

Chiavenato (2004), o trabalho é realizado de forma melhor e mais econômica 

se houver uma análise do trabalho, gerando assim, divisão e subdivisão de 

todos os movimentos que envolviam a execução de determinada tarefa.  
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Dentro da organização racional do trabalho, Taylor desenvolveu seus 

estudos em oito segmentos, a saber: Análise do trabalho e do estudo de 

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

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

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

padronização. 

Assim, Taylor via que, para a correta administração científica, a gerência 

devia seguir quatro princípios básicos: princípio do planejamento, princípio do 

preparo, princípio do controle e princípio da execução. 

 

1.1.2 Teoria Clássica de Fayol 

Para Stoner e Freeman (1999), Henry Fayol (1841 – 1925) é 

considerado – juntamente com Taylor - o pai da Escola Clássica da 

Administração. Não por ter sido o precursor das investigações acerca do 

comportamento dos administradores, mas por ter sido o primeiro a propor 

sistematização para os mesmos. 

Conforme Stoner e Freeman (2004), antes de Fayol, eram muitos os que 

acreditavam que administradores nasciam prontos, e que não podiam ser 

feitos. Porém para Fayol, a arte de administrar era uma habilidade como 

qualquer outra, que podia ser ensinada, desde que, se compreendesse seus 

princípios básicos. 

Ainda segundo Stoner e Freeman, “Fayol acreditava que com previsão 

científica e métodos adequados de administração, os resultados satisfatórios 

eram inevitáveis.” (STONER E FREEMAN, 1999, p. 27) 

Assim, a Teoria Clássica tem por base a Administração como uma 

ciência. 

Fayol salientou que toda e qualquer empresa apresenta seis funções 

básicas, a saber: funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, 

funções de segurança, funções contábeis e funções administrativas. 
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Assim, 

Nenhuma das cinco funções essenciais precedentes tem o encargo 
de formular o programa de ação geral da empresa, de constituir o seu 
corpo social, de coordenar os esforços e de harmonizar os atos. 
Essas atribuições constituem outra função, designada pelo nome de 
Administração (CHIAVENATO, 2004, p. 80). 

 Fayol definiu o ato de administrar como: prever, organizar, comandar, 

coordenar e controlar, bem como os chamados Princípios Gerais da 

Administração. 

 A Teoria Clássica se fundamenta em princípios gerais de Administração, 

uma espécie de “receita de bolo”, de como o administrador deve proceder 

diante de toda e qualquer situação organizacional. 

O estudo de Fayol se aproximava do de seu antecessor Taylor, quando 

se tratava de métodos científicos. Porém, enquanto Taylor se detinha ao 

estudo das funções organizacionais, caracterizada pela ênfase na tarefa 

realizada do operário, Fayol buscava soluções para a organização como um 

todo, com ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser 

eficiente. 

 Segundo Maximiano (2000), na Administração Científica de Taylor, o 

estudo se iniciava no chão de fábrica, por meio da racionalização do trabalho 

do operário, ao contrário, na teoria clássica de Fayol, o estudo se inicia nas 

áreas administrativas ou executivas da organização, para garantir eficiência de 

todas as partes envolvidas. Fayol propunha que, a administração devia ser 

vista como uma função separada das demais funções da empresa, pois cabe 

ao administrador as funções de administrar toda a empresa, e não se 

preocupar com detalhes técnicos de produção. 

 Na organização formal, a Teoria Clássica enfatiza a estrutura como um 

emaranhado de partes que a constituem, sua forma e o interrelacionamento 

entre essas partes. 

 Enfatizava-se que a organização deve se caracterizar por uma divisão 

de trabalho e especialização das partes. A divisão do trabalho podia ser vertical 

(níveis de autoridade) ou horizontal (departamentalização). 
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 De acordo com Chiavenato, “Fayol dava preferência à organização 

linear, que constitui um dos tipos mais simples de organização, e se baseia nos 

princípios a saber: unidade de comando ou supervisão única, unidade de 

direção, centralização da autoridade e cadeia escalar.” (CHIAVENATO, 2004, 

p. 86) 

 Chiavenato (id) afirma categoricamente que se deve à Teoria Clássica 

as bases modernas da teoria administrativa. 

 

1.1.3 Teoria da Burocracia de Weber 

Conforme Maximiano (2000), Max Weber (1864 - 1920), importante 

cientista social e jurista alemão, publicou no início do século XX uma 

bibliografia a respeito das grandes organizações daquela época. A essas 

organizações deu o nome de Burocracia, sendo que no modelo de Weber, 

organização formal e organização burocrática são sinônimos. 

Segundo Chiavenato (2004), a Teoria da Burocracia se desenvolveu na 

área administrativa em função de alguns aspectos: a fragilidade e a 

parcialidade da Teoria Clássica, a necessidade de um modelo organizacional 

formal, o crescente tamanho e complexidade das empresas e o ressurgimento 

da sociologia da burocracia. 

De acordo com Maximiano (2000), Weber não tentou definir as 

organizações e nem criar novos princípios para que elas devessem seguir. No 

seu esquema, ele procura sintetizar pontos comuns à maioria das organizações 

formais modernas, e estas, ele contrastou com sociedades primitivas e feudais. 

Para Weber, as organizações burocráticas eram como máquinas totalmente 

impessoais que funcionam com regras que dependem da lógica e não de 

interesses pessoais. 

No modelo burocrático, Weber enfatizava que era necessária uma 

hierarquia estritamente definida e governada por regulamentos e linhas de 

autoridade muito bem definidas. Sua atenção estava completamente voltada 
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para o processo de autoridade – obediência que, no caso das organizações 

modernas, depende das leis. 

Conforme Chiavenato (id), para Weber, a Burocracia é uma organização 

eficiente por excelência. Para atingir a excelência, o modelo burocrático explica 

em detalhes como as coisas deverão ser feitas. Para conseguir a eficiência 

pretendida nas organizações, é necessário atender às seguintes 

características: caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das 

comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas 

relações, hierarquia de autoridade, rotinas e procedimentos padronizados, 

competência técnica e meritocracia, especialização da administração, 

profissionalização dos participantes e completa previsibilidade de 

funcionamento. 

Dentre às principais contribuições de Weber para estrutura 

organizacional, Chiavenato (ib) destaca que o caráter racional e divisão do 

trabalho como sistemática divisão do trabalho e do poder, adequada aos 

objetivos a serem atingidos, sendo que cada um deve saber sua função, esfera 

de competência, responsabilidades e, sobretudo os limites de suas tarefas para 

não interferir na competência e produtividade alheia.  Weber ainda afirmava 

que era sobre o princípio da hierarquia que a organização burocrática devia ser 

organizada; todo cargo inferior deveria estar sob o comando de um posto 

superior, sendo que nenhum cargo fica sem controle ou supervisão, porém, a 

autoridade é inerente ao cargo, e não ao indivíduo que o exerce. A organização 

burocrática ainda possui rotinas e procedimentos padronizados, ou seja, a 

burocracia fixa as regras e normas técnicas para o desempenho de cada cargo, 

e o desempenho deste são assegurados por conjuntos de regras e normas que 

ajustam o funcionário às exigências do cargo e da organização. 

Assim, de acordo com Stoner e Freeman, “para Weber, a organização 

ideal era uma burocracia cujas atividades e objetivos eram pensados 

racionalmente, e cujas divisões de trabalho eram declaradas explicitamente.” 

(STONER E FREEMAN, 1999, p. 27) 
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Weber também enfatizava que a competência técnica deveria ser 

ressaltada e que as avaliações de desempenho deveriam ser feitas com base 

no mérito pessoal. 

 

1.2 Teoria Estruturalista 

  Conforme Chiavenato (2004), a Teoria Estruturalista surgiu como 

solução à oposição entre a Teoria Clássica e a Teoria das Relações Humanas 

que não podia ser resolvida pela Teoria da Burocracia. A Teoria Estruturalista é 

um desdobramento da Teoria da Burocracia, uma síntese da Teoria Clássica 

com seu enfoque formal, e da Teoria das Relações Humanas com sua 

abordagem informal, ou seja, uma tentativa de integração e de ampliação dos 

conceitos dessas teorias. 

 A Teoria Estruturalista teve fortes influências na Filosofia, Psicologia, 

Antropologia, Matemática e Lingüística. Surgiu da necessidade de visualizar a 

organização como uma unidade social grande e complexa. 

 Para Chiavenato,  

o estruturalismo está voltado para o todo e para o relacionamento das 
partes na constituição do todo. A totalidade, a interdependência das 
partes e o fato de que o todo é maior do que a simples soma das 
partes são as características básicas do estruturalismo. 
(CHIAVENATO, 2004, p.289) 

 Ainda segundo o mesmo autor, na Teoria Estruturalista, diferentemente 

das Teorias Clássica e de Relações Humanas onde o homem era visto como 

homo economicus e homem social respectivamente, agora o homem começara 

a ser visto como “homem organizacional”, aquele que desempenha diferentes 

papéis dentro de uma organização, que possui uma personalidade cooperativa 

e coletivista e para isso deve possuir as seguintes características: flexibilidade 

em vista das constantes mudanças que ocorrem tanto na sociedade como nas 

organizações, tolerâncias as frustrações para evitar desgastes emocionais 

quando ocorrer conflito entre necessidades organizacionais e individuais, 

capacidade de adiar as recompensas e poder compensar o trabalho rotineiro 
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dentro das organizações e permanente desejo de realização para garantir 

conformidade com as normas organizacionais. 

 No estudo das organizações, os estruturalistas utilizaram de uma ampla 

análise administrativa, pois deveria envolver as Teorias Clássicas e de 

Relações Humanas, baseando-se assim na Teoria da Burocracia, assim, a 

análise administrativa é com base em uma abordagem múltipla que envolve: 

tanto organizações formais como informais, recompensas salariais e materiais, 

sociais e simbólicas, diferentes níveis hierárquicos de uma organização, todos 

os diferentes e complexos tipos de organização, análise intra e inter – 

organizacional. 

 Etzioni, citado por Chiavenato (2004), define que, com base nas análises 

administrativas da Teoria Estruturalista, as organizações podem ser 

classificadas em três grupos com base na obediência, a saber:  

- Organizações coercitivas: onde o poder é imposto pela força física ou 

por controles baseados em prêmios ou punições; 

- Organizações utilitárias: onde o poder baseia-se no controle de 

incentivos econômicos utilizando remuneração como base de incentivo; 

- Organizações normativas: onde o poder baseia-se no consenso sobre 

objetivos e métodos de organizações. 

 No que diz respeito a objetivos, a Teoria Estruturalista vê as 

organizações como unidades sociais que procuram atingir objetivos específicos 

e a sua única razão de ser é atingir estes objetivos.  A eficiência de uma 

organização é medida pelo alcance dos objetivos propostos, sendo que pode 

haver simultaneamente a ocorrência de dois ou mais objetivos específicos. 

Sendo que a definição de objetivos não é sempre racional, tratando-se de um 

processo de interação entre a organização e o ambiente, pois, nenhuma 

organização é autônoma, toda organização depende de outras e da sociedade 

para poder sobreviver, criando assim uma interdependência entre a 

organização e a sociedade em que está inserida devido as complexas 

interações entre elas. 
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 De acordo com Chiavenato (2004), os estruturalistas também 

desenvolveram conceitos sobre estratégia organizacional, tendo em vista a 

interdependência entre as organizações e a sociedade (ambiente).  Estratégia 

é a maneira pela qual uma organização lida com seu ambiente para atingir 

seus objetivos. Assim, estratégia organizacional é a maneira deliberada de 

fazer manobras no sentido de administrar suas trocas e relações com os 

diversos interesses afetados por suas ações. Sendo assim, os estruturalistas 

veem a estratégia não como produto de uma única pessoa, mas o resultado 

das ações de vários agentes no sentido de alcançar os interesses 

organizacionais. 

 

1.3 Teoria Geral dos Sistemas 

De acordo com Chiavenato (2004), no fim dos anos 30 do século XX, o 

biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy elaborou a Teoria Geral dos Sistemas 

(TGS), uma teoria interdisciplinar para transcender os problemas exclusivos de 

cada ciência e proporcionar princípios e modelos gerais para todas as ciências 

envolvidas, de forma que as descobertas realizadas em determinada ciência 

pudessem ser utilizadas pelas demais. 

Segundo Stoner e Freeman (1999), a Teoria Geral dos Sistemas explora 

todos e a totalidade e tem por base duas idéias: a realidade é feita de sistemas 

interdependentes e para a compreensão da realidade devem-se analisar os 

elementos por meios de enfoques sistêmicos. 

Para Bertalanffy, tecnologia e sociedade tornaram-se tão complexas ao 

longo dos anos que soluções tradicionais não são mais suficientes. Assim, a 

TGS é a reorientação do pensamento e da visão do mundo com base nos 

sistemas como um novo paradigma, que contrasta com os paradigmas 

analítico, mecanístico e linear de causa e efeito da ciência clássica.   

 Conforme Chiavenato (2004), a TGS foi influenciada por três princípios 

intelectuais a saber:  
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- Expansionismo: princípio que sustenta que todo fenômeno é parte de 

um fenômeno maior. Sendo que o estruturalismo trata cada fenômeno 

como partes, sua ênfase reside na focalização do todo;  

 

- Pensamento sintético: fenômeno visto como parte de um sistema maior 

e é explicado em termos de papel que desempenha nesse sistema 

maior.  A abordagem sistêmica está mais interessada em juntar as 

coisas do que em separá-las;  

 

- Teologia: princípio segundo o qual a causa é uma condição necessária, 

mas nem sempre suficiente para que surja o efeito. A teologia é o estudo 

do comportamento com a finalidade de alcançar os objetivos.  

A TGS contribuiu de forma significativa para o modelo de estrutura 

organizacional utilizado até os dias atuais pelas organizações. Segundo 

Kwasnicka (2006), foi na TGS que as organizações passaram a se relacionar 

de forma significativa com o ambiente, criando interações entre os diversos 

sistemas existentes, resultando na visão que um grande sistema agrega 

sistemas menores e subsistemas. A visão da organização passou a ser de 

sistema aberto, contrapondo-se às demais abordagens da Teoria Clássica, que 

via a organização como um sistema fechado e sem interação com o mundo 

externo. Os administradores passaram a realizar análises das partes que 

compõem o sistema organizacional sem perder a noção do todo. As influências 

externas passaram a ser consideradas dentro da organização, que é 

considerada um sistema vivo. 

O mesmo autor diz ainda que na TGS ainda é necessário manter as 

funções básicas de planejar, organizar, executar e controlar, mas exige-se 

adaptá-las a nova idéia de sistema aberto em constante interação com o 

ambiente externo. Desta forma, estas velhas funções foram reestruturadas e 

vistas como interdependentes e integradas um sistema maior, e não mais como 

unidades separadas. 
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As organizações como sistemas abertos apresentam características na 

sua estrutura, que segundo Chiavenato (2004) são determinantes para sua 

correta estruturação, sendo elas: 

- Comportamento probabilístico e não determinístico: pois o ambiente 

inclui variações desconhecidas e incontroláveis, assim seu 

comportamento não é totalmente previsível; 

- Organização como parte de uma sociedade maior: sistemas dentro de 

sistemas; 

- Interdependência das partes: nenhuma parte do sistema pode ser 

alterada sem que não haja efeito sobre as demais; 

- Homeostase: quando a organização atingi um estado de equilíbrio; 

- Fronteiras ou limites: é a linha – real ou imaginária – que define o que 

está dentro ou fora do sistema; 

- Morfogênese: é a capacidade que a organização tem de modificar a 

sua estrutura física; 

- Resiliência: é a capacidade de superar o distúrbio imposto por um 

fenômeno externo. 

 

1.4 Teoria Neoclássica 

 Conforme Chiavenato (2004), no início da década de 1950, a teoria 

administrativa passou por uma remodelagem. O mundo se encontrava em um 

momento particular da história: com o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-

se um desenvolvimento industrial e econômico sem precedentes, ou seja, o 

mundo das organizações passou por grandes mudanças e transformações. 

Repercussões sobre as teorias administrativas começaram a surgir; porém, a 

visão da Teoria Clássica nunca deixou de existir, as novas teorias apenas 

apoiaram suas bases na Teoria Clássica. Desta forma, a Teoria Neoclássica é 

a reformulação da Teoria Clássica, devidamente atualizada e redimensionada 

aos problemas administrativos daquela época e ao tamanho das organizações. 

 A Teoria Neoclássica baseia-se nos seguintes fundamentos: a 

Administração é um processo operacional composto por funções, deve basear-
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se em princípios básicos que tenham valor preditivo. Como arte deve se apoiar 

em princípios universais. Seus princípios são verdadeiros e a cultura e o 

universo físico e biológico afetam o meio ambiente do administrador. 

 Assim como na Teoria Clássica de Fayol, a Teoria Neoclássica também 

enfatiza a definição do papel do administrador, sua preocupação com a prática 

administrativa e sua ênfase nos objetivos e resultados. Também redefine as 

funções administrativas propostas por Fayol e se firma nas seguintes 

características: ênfase na prática da administração, reafirmação dos postulados 

clássicos, ênfase nos princípios gerais da administração, ênfase nos objetivos 

e nos resultados  e ecletismo nos conceitos.  

Os neoclássicos deram grande ênfase à Administração como técnica 

social, ao processo administrativo e ao administrador.  

Assim,   

à “Administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços 
de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. E o bom 
administrador é, naturalmente, aquele que possibilita ao grupo 
alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e com 
menos atritos com outras atividades úteis.” (CHIAVENATO, 2004, p. 
154) 

 Como seu antecessor Weber (Teoria da Burocracia), os neoclássicos, 

utilizam o conceito de organização formal, com detalhes adicionais, mas ainda 

assim, consistindo em um conjunto de posições funcionais e hierárquicas 

orientada para objetivos econômicos de produção. Portanto, para a Teoria 

Neoclássica, os principais fundamentos da organização formal são: divisão do 

trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. 

 Chiavenato (id) ressalta que os neoclássicos enfatizavam como de 

grande importância a divisão do trabalho, que é a maneira pela qual um 

processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas 

que o constituem. Como conseqüência da divisão do trabalho, surge a 

especialização, que nada mais é do que cada órgão ou cargo passar a ter 

funções e tarefas específicas e especializadas. Devido ao fator especialização, 

a hierarquia também sofre alterações, pois será necessário o desdobramento 

da função comando, pois agora a organização necessitará de uma estrutura 
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hierárquica para dirigir operações dos níveis que lhe estão subordinados. Por 

último, a amplitude administrativa que ocorre devido à distribuição de 

autoridade e responsabilidade, que diz respeito à quantidade de subordinados 

que um administrador pode supervisionar; quanto mais subordinados tem um 

administrador, maior e mais ampla será sua amplitude administrativa.  

 Na linha proposta por Fayol acerca dos elementos da Administração, a 

Teoria Neoclássica define as funções do administrador adotando o nome 

processo administrativo. O processo administrativo é composto por: 

planejamento, organização, direção e controle. 

 Conforme Chiavenato (2004), o processo administrativo é cíclico, 

dinâmico e interativo, sendo que quando considerados em um todo integrado 

as funções administrativas formam o processo administrativo, e se 

consideradas isoladamente o planejamento, a organização, a direção e o 

controle são apenas funções do administrador. 

 Ainda de acordo com Chiavenato (id), a função planejar define que as 

organizações não devem trabalhar com improvisações, tudo deve ser 

planejado com antecedência, pois é o planejamento que serve de base para as 

demais funções administrativas. Deve determinar antecipadamente objetivos a 

serem atingidos e estratégias para alcançá-lo. A segunda função administrativa 

a ser relatada é a organização, que tem três focos principais: determinar 

atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos, agrupar atividades 

em estruturas lógicas e designar as atividades às específicas pessoas. Como 

terceira e não menos importante função está a direção, que tem por objetivos 

acionar e dinamizar a organização. A direção está relacionada com a ação e 

está intimamente ligada ao setor de recursos humanos da empresa, pois 

pessoas precisam ser treinadas, guiadas e motivadas para poderem alcançar 

os objetivos propostos. E a função de controle é assegurar que os resultados 

das três funções administrativas anteriores se ajustem o máximo possível aos 

objetivos estabelecidos. Controle é a verificação se a atividade está alcançando 

os objetivos ou resultados desejados, ou seja, guia a atividade exercida para 

um fim previamente determinado. 
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 De acordo com Maximiano (2000), a Teoria Neoclássica teve por 

característica predominante a demasiada preocupação com a estrutura, ou 

seja, restringiram-se aos aspectos formais da organização, sendo que estes 

foram abordados de forma a alcançar a máxima eficiência. Os neoclássicos 

veem a organização formal como uma composição de camadas hierárquicas 

ou níveis funcionais estabelecidos pelo organograma, e com ênfase em 

funções ou tarefas. 

 Chiavenato (2004) afirma que na Teoria Clássica, organização é um 

conjunto de cargos funcionais cujas normas de comportamento todos os seus 

membros devem se sujeitar. Assim, com a formulação de um conjunto lógico 

de cargos hierárquicos, pressupõe-se que as pessoas trabalharão mais 

efetivamente com base neste sistema racional. Com base nestes resultados, os 

neoclássicos defendem as seguintes formas de organização:  

- organização do tipo linear: que constitui a forma estrutural mais antiga 

e simples, tendo linhas diretas e únicas de autoridade e 

responsabilidade entre superior e subordinado;  

- organização do tipo funcional: que aplica o princípio funcional ou da 

especialização das funções, organização do tipo staff and line sendo que 

esta é a combinação da organização linear e funcional buscando 

agrupar vantagens;  

- organização do tipo comissão: que não possui uma descrição única, 

pois, podem desempenhar tanto papéis administrativos como técnicos 

ou apenas de estudo de situações e problemas fornecendo 

recomendações. Autores divergem entre si na conceituação da mesma, 

sendo que pode ser visto como um grupo de pessoas designadas para 

desempenhar um ato administrativo ou até mesmo um tipo distinto de 

organização de assessoria. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Conceitos de Estrutura Organizacional 

 A estrutura organizacional é um dos instrumentos essenciais para o 

desenvolvimento e implementação do plano organizacional nas empresas. 

 De acordo com Rocha (1995), a estrutura organizacional é o arranjo dos 

elementos que constituem o todo de uma organização. 

 O mesmo autor ainda define que, 

“Estrutura é um conjunto integrado de elementos suportes que 
formam as demais formas componentes de um organismo, sendo 
representada, em organização, pelo conjunto de órgãos, suas 
relações de interdependência e a via hierárquica existente, assim 
como as vinculações que devem ser representadas através do 
organograma”. (ROCHA, 1995, p. 126) 

 Deve-se compreender assim, que estrutura não diz respeito apenas às 

unidades físicas da empresa, mas também aos funcionários e às relações 

existentes entre superiores e subordinados. 

 De acordo com Oliveira (2004), para a escolha da correta estrutura 

organizacional, a mesma deve ser delineada de acordo com as estratégias 

estabelecidas anteriormente para que se possa alcançar as situações 

almejadas pela empresa. 

 Para Cury (2000), a adequada estrutura organizacional atende a três 

objetivos básicos a saber: 

- As estruturas tencionam realizar produtos organizacionais e atingir 

metas organizacionais; 

- As estruturas destinam-se a minimizar ou neutralizar a influência das 

diversas variações individuais sobre a organização; 

- As estruturas estabelecem ou determinam quais posições têm poder 

sobre as outras. 
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2.1.1 Estrutura formal e informal 

Estes dois tipos de estruturas organizacionais sempre existiram e estão 

presentes em qualquer tipo de organização. 

 Segundo Cruz (2002), estrutura formal é aquela estabelecida pelo 

organograma da empresa, documentos internos e externos, sendo que esta 

estrutura foi previamente criada, aprovada, assumida e divulgada pela 

organização.  

 De acordo com o mesmo autor, a estrutura formal visa estabelecer a 

maneira como as interações devem ocorrer no processo produtivo, ou seja, é 

fator limitante nas relações entre diversas atividades e também na maneira 

como o bem ou o serviço deve ser produzido. 

 Já na estrutura informal, a abordagem está nas pessoas e nas suas 

relações. 

 Conforme Oliveira, 

“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. Portanto, 
apresenta relações que, usualmente, não aparecem no 
organograma”. (OLIVEIRA, 2004, p. 84) 

Desta forma, os líderes de grupos informais surgem por várias causas. 

Algumas delas são: idade, antiguidade, competência técnica, localização no 

trabalho e liberdade dentro da organização. Grupos informais surgem e se 

desenvolvem porque eles satisfazem aos desejos de seus membros. 

 

2.1.2 Estrutura linear, militar ou tipo linha 

Esse tipo de estrutura é baseado nos antigos exércitos que eram 

estruturados em torno de chefes excepcionais. É representado graficamente 

por uma pirâmide, que demonstra claramente a unidade de comando e os 

níveis hierárquicos. 
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Segundo Rocha (1995), este tipo de estrutura tende à burocracia, pois 

sua autoridade é mantida em linha reta partindo do mais elevado até o plano 

inferior. Seus setores operam independentemente e os elementos do mesmo 

nível não se comunicam diretamente. 

De acordo com Cury (2000), a estrutura linear apresenta como 

características principais a chefia como fonte exclusiva de autoridade, as 

ordens seguem pela via hierárquica e cada empregado recebe ordens de um 

só chefe imediato. 

Ainda conforme Cury (id), a estrutura linear, militar ou tipo linha 

apresenta como vantagens significativas: 

- Baixo custo de manutenção; 

- Fácil aplicação; 

- Transmissão clara de ordens e recebimento de informações; 

- Definição clara de deveres e responsabilidades; 

- Decisões rápidas; 

- Disciplina rígida. 

O mesmo autor ressalta ainda que, em contra – partida, a estrutura 

apresenta desvantagens significativas: 

- Custo de alteração na estrutura é alto; 

- Não favorece a especialização; 

- Exige chefes excepcionais; 

- Não favorece o espírito de equipe e cooperação; 

- Devido à excessiva centralização há dificuldade na substituição da 

chefia. 

Assim, a estrutura linear, militar ou tipo linha é de larga aplicação em 

organizações burocráticas e com alto grau de formalismo. 
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2.1.3 Estrutura Funcional 

 De acordo com Cury (2000), este tipo de estrutura é fundamentado na 

técnica de supervisão funcional tendo sido planejada para implantar as idéias 

de Taylor. 

O resultado da obra de Taylor propunha um sistema de maximizar a 

eficiência. 

 A estrutura funcional tem larga aplicação na base da organização que é 

onde prevalece a especialização. 

 Segundo Cruz (2002), a estrutura funcional mostra a organização como 

um conjunto de funções que podem, ou não, estar interrelacionadas através de 

atividades que componham um determinado processo. 

Neste tipo de estrutura, a autoridade passa pelos níveis de 

gerenciamento para ser compartilhada entre as funções técnicas e 

administrativas. 

 As principais características deste tipo de estrutura, segundo Cury 

(2000), são a valorização da especialização, multiplicidade de contatos entre 

supervisores e executores e aplicação da divisão do trabalho às tarefas de 

execução e às de supervisão. 

Cruz(id), ressalta como pontos fortes desse tipo de organização: 

- Simplificação da sucessão; 

- Promoção ao aperfeiçoamento; 

- Maior facilidade de adaptação das capacidades e aptidões à função. 

Como pontos fracos o mesmo autor ressalta: 

- Cadeia de comando mal definida; 

- Responsabilidade pela falta de qualidade do produto difícil de ser 

atribuída; 

- Comunicação difícil e de reação lenta. 
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2.1.4 Estrutura staff-and-line ou mista ou de linha e assessoria 

 De acordo com Rocha (1995), este tipo de estrutura segue as 

características básicas da estrutura linear, distinguindo-se por apresentar um 

órgão que a mesma não possui: o staff, com exclusiva função de 

assessoramento ao executivo ao qual se acham ligados. 

 Este tipo de estrutura permite o emprego de chefes sem maiores 

qualificações, pois poderão utilizar-se de uma fonte segura de aconselhamento 

especializado. O cargo de staff não permite ao seu ocupante tomar qualquer 

tipo de decisão; permite apenas que oriente o cargo ao qual está ligado nas 

melhores opções para determinado assunto. 

 Devido à sua grande flexibilidade de funcionamento, este tipo de 

estrutura é utilizado em empresas de médio e grande portes, pois, devido à 

necessidade de se adaptarem a constantes mudanças, necessitam de 

conhecimentos especializados. 

 O mesmo autor destaca as seguintes vantagens da utilização deste tipo 

de estrutura: 

- Flexibilidade e facilidade de comando; 

- Permite a participação de especialistas em qualquer ponto da linha 

hierárquica; 

- Permite confiar nas normas e determinações; 

- Limita a responsabilidade da chefia. 

Como desvantagens, Rocha (id), aponta: 

- Possibilidade de conflito entre o staff e chefes de linha; 

- Os técnicos procuram agradar aos executivos; 

- Retarda o processo decisório; 

- Requer hábil coordenação das orientações ou sugestões emanadas do 

staff; 

- Reduz o espírito de iniciativa dos chefes. 
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2.1.5 Estrutura tipo comissão ou colegiada 

 De acordo com Rocha (1995), a estrutura tipo comissão e colegiada 

apresenta como característica principal, o órgão de colegiado. Não existindo 

mais um grande chefe tomando as decisões, mas uma pluralidade de 

membros, de diferentes profissões, dividindo as responsabilidades. Cabendo a 

esse grupo o poder decisório maior. Porém, preserva a unidade de direção, no 

sentido que prevalece a vontade da maioria, havendo um executivo com 

autoridade para fazer cumprir as determinações e decisões do colegiado ao 

longo da empresa. 

 Cury (2000), destaca como pontos fortes da estrutura tipo comissão e 

colegiada: 

- Facilita a participação de especialistas; 

- Julgamento impessoal; 

- Pontos de vista mais abrangentes; 

- Formação do espírito de equipe. 

Como desvantagens o mesmo autor ressalta: 

- Fraqueza na direção de operações cotidianas; 

- Decisões mais demoradas; 

- Responsabilidade mais diluída. 

 

2.1.6 Estrutura com base em função 

 Segundo Cury (2000), este tipo de estrutura é classificada com estrutura 

moderna, pois, com o passar do tempo, as organizações em seus estágios 

mais evoluídos de crescimento tiveram necessidade de adotar novas 

alternativas estruturais que lhes permitissem atender suas novas estratégias e 

objetivos. 

 Sua principal característica é a natureza das atividades de trabalho, ou 

seja, atividades interdependentes se encadeiam para um propósito dominante 
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na empresa, sendo agrupadas em um órgão específico constituindo uma 

grande unidade setorial da organização. 

 A estrutura com base em função é indicada quando a estratégia requer 

que se façam produtos de qualidade superior, existindo um ambiente estável. 

E, sendo contra-indicada quando se requer cooperação forte 

interdepartamental, visto que o mesmo autor ressalta que neste tipo de 

estrutura se adquire muita experiência na função e se desenvolve crescente 

capacidade para executá-la, assim, o conflito com outros grupos é freqüente, 

pois cada grupo deseja atingir seus próprios produtos, tendendo ao 

egocentrismo. 

 Como características marcantes deste tipo de estrutura, Cury (2000) 

aponta: organização unidimensional, baseada na especialização, objetivo 

permanente e prazos longos. 

 Assim, como vantagens destacam-se: 

- Centralização de recursos similares a cada função; 

- Solidificação da especialização em cada unidade organizacional; 

- Perspectiva de carreira para profissionais; 

- Uniformidade em normas e procedimentos; 

- Alta qualidade dos produtos. 

Na estrutura com base em função tornam-se evidentes as seguintes 

desvantagens: 

- Conflitos pela disputa de recursos disponíveis; 

- Ênfase na própria especialidade; 

- Do ponto de vista dos projetos, é vista como pouco eficiente e 

inflexível; 

- Inaplicável quando o meio ambiente é instável; 

- Falta de cooperação interdepartamental. 
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2.1.7 Estrutura divisional 

 Este tipo de estrutura também faz parte das estruturas modernas 

abordados por Cury (2000), tendo os mesmos princípios mas características 

distintas. 

 Cury (id), conceitua estrutura organizacional como aquela onde 

atividades díspares, mas vinculadas a um objetivo final específico, são 

agrupadas em uma mesma unidade, denominada freqüentemente divisão. 

 A estrutura divisional resultou da divisão da estrutura com base em 

função primitiva em uma série de órgãos menores, gozando de autonomia 

acentuada. 

 Este tipo de estrutura tem sua aplicação em grandes empresas, 

especialmente nas com alto nível de diversificação de produtos e mercados. 

 Como principais vantagens deste tipo de estrutura Cury (ib), destaca: 

- Torna mais fácil o processo de coordenação; 

- Permite a utilização máxima da capacidade pessoal e do conhecimento 

especializado; 

- Flexibilidade; 

- Melhor histórico de cumprimento de cronogramas; 

- Facilita o emprego de capital especializado. 

Como desvantagens, o mesmo autor cita: 

- Custos elevados pela duplicação de órgãos; 

- Sacrifica a especialização funcional; 

- Gerente divisional possui grande autonomia; 

- Difícil interação entre múltiplas e diferentes unidades de organização. 

 

2.1.8 Estrutura com base em projeto 

 Segundo Cury (2000), a estrutura com base em projeto é um modelo 

emergente de estrutura organizacional. Sendo que as organizações não estão 

restritas ao uso de um único tipo de estrutura, pois isso só ocorre no estágio 
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inicial de seu processo de evolução. Elas combinam os tipos já analisados á 

medida que ajustam as diferentes partes de sua ambiência a diferentes 

condições. 

 Este tipo de estrutura advém da idéia de desenvolver um projeto, 

entendido como um grupo de atividades que têm cada uma duração finita, que 

tem por objetivo conceber novos produtos. 

 Este tipo de estrutura é influenciada pelos rápidos avanços tecnológicos 

e tempo crítico de uma sociedade em rápida e radical mudança. 

 Ainda conforme Cury (2000), a estrutura com base em projeto é indicada 

quando existe um objetivo multilateral, os planos estão sujeitos a mudanças 

requerendo flexibilidade, os riscos são altos, a integração do projeto exige 

contribuição simultânea, o projeto é do tipo que requer estudos de viabilidade e 

desenvolvimento e existe um clima organizacional que permite a diminuição 

temporária de relações formais dentro da organização. 

 A estrutura com base em projetos apresenta como características 

significativas a organização unidimensional, objetivos e prazos bem definidos, 

estrutura da natureza temporária, dependência de inovação do produto e 

departamentalização interna funcional. 

 Como vantagens deste tipo de estrutura destacam-se:  

- Unidade de direção voltada para o objetivo único; 

- Desenvolvimento do espírito de corpo; 

- Comunicação informal como fonte de integração; 

- Gerente possui autoridade total. 

O mesmo autor ainda aponta que devem ser levados em consideração 

as seguintes desvantagens; 

- Não é bem aceita pela organização permanente em vista de seu 

caráter temporário; 

- Meios duplicados, pois para cada projeto existe uma subestrutura 

funcional; 

- Recursos utilizados sem eficácia; 
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- Insegurança no emprego quando do término do projeto. 

 

2.1.9 Estrutura matricial 

 A estrutura matricial também faz parte das estruturas contemporâneas, e 

é oriunda de uma estrutura organizacional por divisões. 

 Segundo Cury (2000), a adoção da estrutura matricial proporciona a 

empresa condições de flexibilidade e funcionamento adequadas para atender 

às mudanças ambientais e a sua própria dinâmica.  

 Assim, este tipo de estrutura é uma solução mista em que se combina 

estrutura com base em função com estrutura com base em projeto. Assim, ao 

invés da organização adotar grupos de produtos ou de projetos independentes, 

os órgãos funcionais continuam com suas características apoiando tanto 

projetos quanto produtos. 

 O mesmo autor ressalta que a organização que adota este tipo de 

estrutura optará pela grande diversificação da empresa tanto quanto a produtos 

e projetos quanto a mercado. 

Este tipo de estrutura é indicado quando a organização desenvolve 

vários produtos ou projetos e se utiliza de diversas e complexas tecnologias. 

De acordo com Rocha (1995), o conceito deste tipo de organização 

permite um grau elevado de especialização para o empregado, associado a 

uma máxima eficiência de operação, devido as exigências tecnológicas e 

econômicas que se mantêm em contínuo processo de modificação. 

Desta forma, de acordo com Cury (id), a estrutura com base na matriz 

apresenta como características a organização multidimensional, estrutura 

permanente sendo temporários apenas os projetos, é adaptativa e flexível, 

enfatiza as vantagens e supera as desvantagens da estrutura por função e 

combina estrutura hierárquica vertical tradicional com uma estrutura superposta 

horizontal. 

Como vantagens destacam-se: 
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- Equilíbrio de objetivos; 

- Visão ampla dos objetivos; 

- Trabalho em equipe forte e coeso; 

- Eliminação da mão-de-obra ociosa; 

- Eliminação de extensas cadeias hierárquicas; 

- Conhecimento especializado; 

- Utilização flexível da mão-de-obra. 

E como desvantagens: 

- Subutilização de recursos visando obter a cobertura completa do 

projeto; 

- Insucesso na obtenção de coordenação de funções; 

- Insegurança entre os membros do projeto devido a estabilidade 

profissional; 

- Dualidade de comando; 

- Conflito de autoridade. 

 

2.2 Análise administrativa 

 Segundo Cury, 

“A análise administrativa é um processo de trabalho, dinâmico e 
permanente, que tem como objetivo efetuar diagnósticos situacionais 
das causas e estudar soluções integradas para os problemas 
administrativos, envolvendo, portanto, a responsabilidade básica de 
planejar as mudança, aperfeiçoando o clima e a estrutura 
organizacionais, assim como os processos e os métodos de 
trabalho.” (CURY, 2000, p. 273) 

 Assim, para uma adequada análise dois pontos são fundamentais: o 

diagnóstico situacional das causas, onde se busca identificar o clima, a 

estrutura organizacional e os métodos e processos de trabalho, e a intervenção 

planejada, onde se realiza primeiramente o estudo das soluções do problema e 

posteriormente o planejamento das mudanças. 

 De acordo com o mesmo autor, é nesse momento que se percebe o 

enfoque da análise administrativa como processo de trabalho dinâmico e 

permanente. Funciona como um sistema aberto, no qual uma fase não se 
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esgota, porque tudo que se conclui nela é objeto de avaliação na fase seguinte, 

podendo vir a retornar posteriormente a fase anterior. 

 Para que haja êxito na intervenção é fundamental quatro aspectos a 

saber: o apoio da administração estratégica definindo inclusive as diretrizes 

gerais do projeto de mudança, uma equipe de trabalho responsável com visão 

holística, integração das necessidades individuais e organizacionais e a 

consideração da interdependência do meio externo com o meio interno. 

 Segundo Cury (2000), as aplicações da análise administrativa, torna-a 

mais ágil, e tem como objetivos: 

- Aprovar uma estrutura organizacional; 

- Permitir uma reorganização estrutural-funcional; 

- Desenvolver equipes; 

- Identificar e planejar soluções para problemas de conflitos 

organizacionais; 

- Avaliar pesquisas de climas organizacionais; 

- Implantar novas técnicas gerenciais e operacionais; 

- Implementar programas de treinamento; 

- Contribuir na implementação de práticas administrativas aperfeiçoadas; 

- Melhorar os instrumentos de simplificação e/ou racionalização do 

trabalho; 

- Elaborar e/ou rever instrumentos normativos diversos; 

- Planejar e/ou rever quadros de pessoal; 

- Levantamento de dados para análise profissiográfica. 

O processo de análise administrativa deve ser iniciado com um 

cuidadoso planejamento, prevendo o envolvimento positivo do público interno 

da organização. Deve ainda ser otimizado o tempo destinado à realização do 

projeto, evitando intervenções demoradas. 

Para o bom desempenho da análise administrativa, Cury (id), destaca 

quatro dificuldades a serem superadas:  

- Estabelecer contato inicial com os responsáveis pela organização, para 

a identificação da situação problema; 
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- Informar as pessoas envolvidas no processo, expondo as razões da 

intervenção; 

- Estruturar o processo de intervenção-diagnóstica, promovendo a 

participação dos elementos organizacionais envolvidos; 

- Emissão de relatórios periódicos, noticiando o andamento dos 

trabalhos. 

 

 Cury (2000) reforça que em toda intervenção, as mudanças só serão 

permanentes, profundas e bem sucedidas se atingirem a cultura da 

organização.  

 A cultura organizacional compreende além das normas formais, também 

o conjunto de regras não escritas, que condicionam as atitudes tomadas pelas 

pessoas dentro da organização, envolvendo assim um conjunto de 

pressupostos psicosociais, como normas, valores, recompensas e poder. 

 De acordo com o mesmo autor, as definições abaixo são as mais 

aceitas: 

- Normas: padrões ou regras de conduta nos quais os membros da 

organização se enquadram. Podem ser formais ou informais; 

- Valores: conjunto daquilo que a força de trabalho julga positivo ou 

negativo em uma organização. São refletidos pela sociedade em que se 

insere a organização; 

- Recompensas: sistema adequado que possibilita aos gerentes não só 

laurear os empregados de excepcional rendimento, mas que também 

serve de estímulo aos menos dedicados; 

- Poder: quem tem poder na organização? Até que ponto esse poder é 

distribuído? Qual o grau de centralização ou descentralização da 

autoridade? Quem determina as recompensas? Quem decide as normas 

e onde estão na organização? 

 Conforme Cury (id), após a definição da realização de um trabalho de 

natureza análise administrativa, a seguinte metodologia deve ser levada a 

efeito para o resultado final esperado:  

 Fase I: Diagnóstico Situacional das Causas. 
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 Onde a primeira etapa é o levantamento: deve ser composta pela 

revisão de literatura que compreenderá a coleta e análise de todos os 

instrumentos escritos, interna e externamente a organização, referente ao tema 

estudado. Elaboração do questionário para obter ganho de tempo no processo, 

levantar dados estatísticos, ou transpor barreiras geográficas. A entrevista que 

visa obter dados que estão arquivados na memória das pessoas entrevistadas, 

seno também o melhor meio de obter informações acerca dos integrantes da 

organização. E a observação pessoal que é o método de comparação entre os 

dados obtidos na revisão de literatura, no questionário e na entrevista com a 

realidade dos fatos. 

 A segunda etapa da fase I é a crítica do levantamento, onde após a 

conclusão levantamento e após a elaboração de competente relatório, dá-se 

inicio à crítica de levantamento, onde as conclusões são confrontadas com o 

diagnóstico preliminar do problema. É uma etapa orientada no sentido de 

solidificar a diagnose dos principais problemas e dificuldades organizacionais. 

 Fase II: Estudo da Solução dos Problemas. 

 Também composta por duas etapas. Onde a primeira, planejamento da 

solução é o momento que se inicia o planejamento das modificações 

necessárias, retratando o plano ideal de organização, dando especial atenção 

ao sistema social. Deve-se verificar até que ponto as mudanças na estrutura 

atenderá as exigências de um adequado relacionamento da organização com a 

ambiência externa. É indispensável nesta etapa inferir se todos os gestores das 

áreas envolvidas na mudança foram bem conscientizados do encaminhamento 

da solução a ser adotada e se a cúpula da organização aceita e se 

responsabiliza pela implementação da medida. 

 A segunda etapa é a crítica do planejamento, onde será realizada a 

avaliação da solução proposta. Nesse ponto é oportuno negociar com os 

usuários as transformações programadas, antes de sua implementação. 

 Fase III: Implementação das Mudanças. 

 Novamente composta por duas etapas, onde a primeira é a implantação. 

Compreende a execução do plano traçado, sendo de grande importância para 
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o sucesso final do projeto, por se caracterizar como fase intermediária entre a 

sistemática vigente e a nova. É uma fase de transição complexa, pois como a 

implantação é progressiva, poderá provocar aumento da carga de trabalho, 

risco de conflitos e certo grau de tensão. É fundamental definir previamente 

data de início em comum acordo com a gerência, estabelecer controle em 

todos os postos de trabalho envolvidos, assessorar os mesmos, retificar e 

corrigir erros e manter clima psicológico propício à mudança. 

 A segunda etapa da fase III é o controle de resultados. É a etapa final do 

processo, cujo objetivo é verificar se o plano adotado realmente é o melhor. O 

controle de resultados deve ter sua programação efetivada em função da 

implantação, não devendo apresentar longa duração. E o relatório final do 

processo deve ser elaborado de modo bastante completo, estimando-se 

finalmente a avaliação periódica do sistema implantado, geralmente um ano 

após a implantação, podendo ser o início de um novo ciclo. 

 Sendo assim, ainda de acordo com Cury (2000), por meio da análise 

administrativa, as mudanças são sempre recicladas, pois as soluções 

implantadas em um determinado tempo, lidando com outras dinâmicas, podem 

e vão exigir novas modificações em um tempo futuro. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

As informações apresentadas neste capítulo foram obtidas junto aos 

gerentes e supervisores da empresa Beta, totalizando seis entrevistados. 

Todos os entrevistados eram homens. O método utilizado foi um questionário. 

O mesmo foi aplicado na última semana do mês de fevereiro de 2013, durante 

o período de uma semana, sendo entregues na segunda-feira pela manhã, e 

recolhidos na sexta-feira à tarde. O questionário possuía 27 questões que 

buscavam identificar opiniões dos gestores levando em consideração estrutura 

organizacional e divisão do trabalho.  

 Da entrevista, houve um aproveitamento de 100% para a realização da 

análise e interpretação dos dados. 

 

3.1 Análise e interpretação do questionário  

 Em relação ao conhecimento sobre a representação do organograma da 

empresa Beta (gráfico 1, anexo 4), 50% dos entrevistados não souberam 

responder, 33,33% não conhecem e 16,67% conhecem o organograma da 

empresa Beta. Isso demonstra não haver preocupação por parte da empresa 

em informar os funcionários a respeito das linhas de autoridade existentes na 

empresa. 

Quando questionados sobre delegação de autoridade na empresa 

(gráfico 2, anexo 4), os entrevistados não expressaram uniformidade nas 

respostas, sendo que 50% deles acreditam que delegação de autoridade seja 

uma característica organizacional, enquanto que os outros 50% acreditam não 

ser. Dessa forma, pode-se perceber que a autoridade delegada não está sendo 

equitativa, havendo delegação para algumas funções e outras não. 

Com relação ao tipo de delegação de autoridade que a empresa possui 

(gráfico 3, anexo 4), 33,33% afirmam que ela é positiva, 16,67% afirmam ser 
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negativa, e 50% dos entrevistados não souberam responder. Estes dados 

mostram mais uma vez que a empresa não utiliza uma forma de delegação 

uniformizada, delegando em certos momentos de forma positiva, em outros de 

forma negativa e para alguns cargos não delegando autoridade. 

Quando questionados sobre os planos de treinamento oferecidos pela 

empresa (gráfico 4, anexo 4), houve homogeneidade nas respostas, sendo que 

100% dos entrevistados afirmaram que os mesmos ocorrem esporadicamente 

de acordo com as demandas imediatas. Desta forma, percebe-se que a 

empresa, apesar de oferecer treinamentos quando necessário, não tem por 

rotina desenvolver os recursos humanos da organização de forma sistêmica. 

Com relação à rotatividade de pessoal (gráfico 5, anexo 4), 33,33% dos 

entrevistados consideram a mesma alta, enquanto que 66,67% não. 

 Quando questionados sobre a preocupação da alta administração em 

considerar as insatisfações de seu pessoal (gráfico 6, anexo 4), 66,67% dos 

entrevistados afirmam que existe esta preocupação, enquanto que, 33,33% 

acreditam que não existe este tipo de preocupação. Isso demonstra que 

novamente a alta gerência faz distinção entre os níveis hierárquicos, não 

mostrando uniformidade no atendimento das necessidades de seus 

funcionários. 

Com relação ao conhecimento dos objetivos a serem alcançados 

(gráfico 7, anexo 4), 83,34% dos entrevistados acreditam que estão claros e 

bem definidos, enquanto que a minoria (16,66%) acredita não ser desta forma. 

 Em relação ao conhecimento sobre a existência de manual (eletrônico 

ou não) que descreva funções e responsabilidades (gráfico 8, anexo 4), 

novamente os entrevistados mostraram-se divididos. 50% afirmam existir 

manuais para os fins citados anteriormente e 50% afirmam não conhecer a 

existência do mesmo. Percebe-se assim que, apesar de haver manual para 

realização do serviço, não há divulgação do instrumento. 

Quando questionados sobre os problemas decorrentes de duplicação de 

funções, autoridade e jurisdição (gráfico 9, anexo 4), a maioria (83,34%) afirma 

que isto existe e é algo corrente na empresa, enquanto que o restante 
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(16,66%) acredita não conhecer o problema. Desta forma, verifica-se que a 

duplicação de função existe e acarreta problemas ao desenvolvimento dos 

serviços em grande parte dos cargos. 

No que diz respeito à centralização e descentralização de autoridade 

(gráfico 10, anexo 4), 50% dos entrevistados afirmam que existem problemas 

decorrentes pela excessiva centralização, 16,66% afirmam também haver 

problemas, mas pela excessiva descentralização, e 33,34% acreditam não 

haver problemas. Como anteriormente já mencionado, novamente percebe-se 

que a delegação de autoridade não ocorre de forma homogênea, pois na 

mesma organização ocorre excessiva centralização, descentralização e falta de 

delegação de autoridade. 

Acerca da autonomia da filial Brasília (gráfico 11, anexo 4), 66,67% dos 

entrevistados afirmam haver adequada autonomia da mesma, enquanto 

33,33% acreditam que a autonomia desejada não existe. Isto demonstra que a 

autonomia que a filial Brasília possui não está estendida a todas as suas 

divisões, sendo que para determinados assuntos é necessário se reportar a 

matriz. 

Sobre a existência de instruções e normas de serviços (eletrônica ou 

não) – gráfico 12, anexo 4-, metade dos entrevistados (50%) afirmam conhecer 

as mesmas, enquanto que os demais 50% acreditam que elas não existem. 

Como ocorrido anteriormente na existência de manuais. Percebe-se 

novamente que não existe padronização nos serviços a serem executados. 

 A respeito da excessiva formalização de serviços que resultam em 

atrasos e demora nas decisões e execução dos trabalhos (gráfico 13, anexo 4), 

50% dos entrevistados afirmam haver esta excessiva formalização, enquanto 

que 50% acreditam não haver. Isso demonstra que existem áreas da empresa 

com maior independência hierárquica, enquanto outras necessitam de 

excessiva formalização para poder realizar serviços. 

Em relação à excessiva formalização na transmissão de dados, como 

diversas vias de documentos, diversos protocolos e carimbos (gráfico 14, 

anexo 4), a minoria (16,66%) dos entrevistados acredita que esta é uma 
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característica da empresa Beta, enquanto a maioria  (83,34%) não veem a 

organização desta forma. 

 Quando questionados a respeito da estrutura física do escritório, onde a 

expansão de equipamentos, e automatização dos mesmos melhorariam a 

produtividade (gráfico 15, anexo 4), a grande maioria (83,34%) dos 

entrevistados, afirma que se isso ocorresse melhoraria a produtividade no 

trabalho, enquanto que a minoria (16,66%) acredita que isto não é importante. 

No que diz respeito à existência de um órgão interno ou externo que 

preste assessoria na administração de recursos humanos (gráfico 16, anexo 4), 

33,33% dos entrevistados não tinha conhecimento da existência do mesmo, e a 

maioria (66,67%) afirma não haver recebimento de assessoria. 

 Quando questionados sobre o regime jurídico de trabalho dos 

funcionários da empresa Beta (gráfico 17, anexo 4), os entrevistados 

responderam na sua totalidade (100%) que o regime adotado é a CLT. 

 No que diz respeito à relação existente entre a quantidade de cargos e a 

demanda de trabalho (gráfico 18, anexo 4), 66,67% dos entrevistados afirmam 

que a quantidade de cargos existentes não é adequada para atender as 

necessidades organizacionais, enquanto que 33,33% não souberam responder. 

Nenhum entrevistado afirmou que esta relação é adequada. Isso demonstra de 

forma clara que a divisão de trabalho não está adequada às necessidades 

organizacionais, havendo assim, acúmulo de serviço e sobrecarga do 

funcionário. 

 A respeito da relação entre a quantidade de funcionários e o volume de 

trabalho existente (gráfico 19, anexo 4), 83,34% dos entrevistados afirmaram 

que não há suficiência quantitativa de pessoal para atender às necessidades 

da unidade, 16,66% não souberam responder. Nenhum entrevistado afirmou 

que a quantidade de funcionários é suficiente.  

 Quando questionados acerca da utilização da adequada mão-de-obra 

(gráfico 20, anexo 4), 50% dos entrevistados afirmaram que estão sendo 

usados exclusivamente nas atividades para as quais foram admitidos, 

enquanto que, os outros 50% afirmam que isto não ocorre. Isso demonstra que 
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metade dos entrevistados estão sendo utilizados para funções diferentes para 

as quais foram admitidos.  

 Quando perguntados sobre um adequado plano de avaliação de 

desempenho do pessoal da unidade (gráfico 21, anexo 4), 16,66% dos 

entrevistados afirmaram que existe uma adequada avaliação de desempenho, 

16,66% não souberam responder e a maioria (66,68%) dos entrevistados, 

afirmaram não haver adequada avaliação de desempenho. Isso demonstra não 

haver adequado plano de avaliação para possíveis e futuras recompensas ou 

até mesmo acompanhar o fluxo do trabalho desenvolvido.  

No que diz respeito ao plano de cargos e salários com critérios de 

progressão para todas as categorias (gráfico 22, anexo 4), 16,66% dos 

entrevistados afirmaram que há um plano de cargos e salários eficiente, 

16,66% não souberam responder, e, 66,68% afirmaram que não há um plano 

de cargos e salários eficaz. Isso demonstra que apesar de haver um plano de 

cargos e salários ele não é efetivo e eficiente para todos os cargos da 

empresa, gerando assim, desmotivação devido a falta de recompensas. 

 Quando questionados sobre a remuneração prevista e se a mesma está 

de acordo com o mercado de trabalho (gráfico 23, anexo 4), 100% dos 

entrevistados afirmaram que a remuneração está compatível com o mercado 

de trabalho. 

Em relação aos recursos assistenciais concedidos (gráfico 24, anexo 4), 

33,33% dos entrevistados estão satisfeitos com os recursos recebidos, 

enquanto que a maioria (66,67%), afirma não serem suficientes os recursos 

assistenciais concedidos. 

 No que diz respeito à previsão para fins orçamentários (gráfico 25, 

anexo 4), 16,66% afirmaram que ocorre sim, e de forma sistemática; já a 

maioria (83,34%) não soube responder. 

 Quando questionados sobre a existência de relatórios contábil, 

financeiro e orçamentário (gráfico 26, anexo 4), 50% dos entrevistados não 

souberam responder, 16,66% afirmaram que não conhecem a existência dos 

mesmos, e 33,34% afirmaram que eles existem. 
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 Por último, foi questionado se existe um adequado controle de materiais 

e suprimentos (gráfico 27, anexo 4). A minoria (16,66%) afirma que existe 

adequado controle, também 16,66% dos entrevistados afirmaram que não têm 

conhecimento do mesmo, e a maioria (66,68%) não soube responder. 

 

3.2 Análise da Observação Direta 

 As informações apresentadas neste item tiveram por base a observação 

realizada pela pesquisadora na empresa Beta, filial Brasília, na primeira 

semana do mês de março de 2013. Foram realizadas duas horas de 

observação diária, de segunda a sexta-feira, em horários alternados, 

totalizando assim 10 horas de observação. A base para a realização do mesmo 

foi o roteiro de observação (conforme modelo do apêndice C). O roteiro de 

observação foi elaborado pela própria pesquisadora e procurou observar dados 

disformes colhidos na pesquisa em questões relevantes para os objetivos 

propostos. 

 O primeiro item observado foi a utilização da mão-de-obra, mais 

especificamente se cada funcionário desempenha apenas a função para a qual 

foi admitido. Foi observado que, na empresa Beta, existe claramente acúmulo 

de funções, porém, não em todos os cargos existentes. Como exemplo de 

acúmulo de função, observou-se que o funcionário responsável pela área de 

recursos humanos, que além da função para a qual foi admitido, realiza 

funções administrativas e colabora para a elaboração do relatório contábil 

mensal. Isso ratifica a veracidade dos dados colhidos junto aos gerentes e 

supervisores na aplicação do questionário. 

 O segundo item trata da estrutura física da empresa Beta, filial Brasília. 

Foi verificado ao longo da observação que, apesar de contar com um amplo 

espaço, a empresa também conta com um lay-out adequado; as estações de 

trabalho são bem distribuídas, facilitando o trânsito entre as mesmas, possui 

uma ampla sala de recepção, a sala de reuniões é suficientemente grande para 

comportar a quantidade de funcionários existentes, o mobiliário se encontra em 

bom estado de conservação, e os funcionários contam com uma copa 
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adequada onde podem realizar refeições ou permanecer durante seu horário 

de descanso. Isso não corrobora com as afirmativas dos funcionários quando 

questionados sobre a melhoria nos equipamentos do escritório. A maioria 

afirma que com a expansão de equipamentos e automatização dos mesmos 

melhoraria a produtividade. 

 O último item observado pela pesquisadora foi a respeito da delegação 

de autoridade existente na organização. Este item recebeu especial atenção, 

devido ao fato de ser importante para o tema pesquisado e não ter havido 

equitatividade nas respostas fornecidas pelos pesquisados. Quando 

questionados se a delegação de autoridade é uma característica 

organizacional, as respostas se mostraram heterogêneas, da mesma forma 

que as respostas sobre o tipo de delegação de autoridade exercida. Foi 

observado ao longo do período de observação, que a delegação de autoridade 

é uma característica organizacional. Porém, ela não se apresenta de forma 

clara e forte, ou seja, a delegação de autoridade existe, mas não é constante e 

nem formal, causando assim, desconforto em alguns funcionários, por não 

terem a autoridade delegada de forma clara e formal. Este fato reafirmou as 

respostas obtidas por meio do questionário, que mostram que os gerentes e 

supervisores se sentem divididos entre o tipo de delegação de autoridade 

(positiva ou negativa) e até mesmo sobre a existência da mesma. Para os 

funcionários, a delegação de autoridade, quando existe, é considerada positiva, 

mas quando não delegada de forma clara e formal tem repercussões 

negativas. 

 

3.3 Análise Geral dos Dados Coletados 

Os dados apresentados neste item são resultado da aplicação do 

questionário e da observação direta realizada pela pesquisadora. Após a 

aplicação do questionário, da tabulação dos dados e de posterior análise das 

respostas obtidas, em conjunto com os dados obtidos através da observação, 

foi possível realizar a análise geral dos dados, contemplando todas as 

informações colhidas no decorrer do estudo. 
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Com relação à estrutura física da empresa Beta, foi observado que a 

mesma conta com espaço suficiente além de lay-out adequado. Porém, seria 

importante se a empresa verificasse os equipamentos utilizados no escritório, 

pois a maioria dos entrevistados afirma que com a melhoria dos mesmos, 

aumentaria a produtividade no trabalho, pois com equipamentos modernos o 

serviço seria realizado de forma mais rápida e eficiente, dando ao funcionário 

mais tempo disponível para a realização de outras atividades de igual ou maior 

importância.  

A respeito do item conhecimento das normas, organogramas, manuais e 

conhecimento dos objetivos e metas organizacionais, as respostas obtidas 

mostram conhecimento por grande parte dos funcionários. Na maioria dos 

pontos analisados, os funcionários estão cientes da existência de manuais, 

organogramas e principalmente dos objetivos a serem alcançados e desta 

forma são conhecedores das metas a serem alcançadas, estando assim, 

trabalhando de forma alinhada com os objetivos organizacionais. 

Sobre o desenvolvimento dos recursos humanos na organização, os 

dados se mostraram disformes. Existe, entre os entrevistados, um consenso 

quando perguntados sobre remuneração, rotatividade de pessoal e 

preocupação da alta gerência com insatisfações. Porém, as respostas 

referentes aos planos de treinamento, acessoria recebida, plano de cargos e 

salários, recursos assistenciais concedidos e avaliação de desempenho, 

mostraram-se disformes. Isso demonstra claramente que a empresa não tem 

atendido de maneira satisfatória o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

funcionários.  

Em relação à utilização de mão-de-obra, as respostas obtidas foram 

insatisfatórias para os respondentes do questionário. Nelas, os funcionários 

relatam duplicação de funções, quantidade insuficiente de funcionários e falta 

de cargos para atender às necessidades organizacionais. Isso também foi 

observado pela pesquisadora, que verificou que a divisão de trabalho não está 

adequada às necessidades organizacionais, o que tem ocasionado insatisfação 

por parte dos funcionários. 
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A respeito da delegação de autoridade, não houve equitatividade nas 

respostas obtidas. As respostas para a existência ou não de delegação de 

autoridade na empresa, tipo de delegação de autoridade, centralização e 

descentralização de autoridade, autonomia da filial Brasília e formalização dos 

serviços e transmissão de dados, mostraram que os funcionários não têm 

certeza a respeito disso, pois os dados foram disformes  em todos os aspectos. 

Ao se observar a delegação de autoridade, foi percebido que ela existe na 

empresa, mas não é praticada e difundida de forma clara e precisa. Percebe-

se, assim, que os funcionários não conseguem identificar linhas de autoridade 

na empresa, o que poderá vir a prejudicar o desempenho profissional, visto que 

os próprios funcionários relatam que devido às linhas de autoridade mal 

definidas, não realizam o trabalho com o desempenho desejado, pois ficam 

confusos sobre quem obedecer e de que forma realizar o serviço. 

De todos os fatores analisados, a estrutura física e o conhecimento das 

normas e objetivos foram os que apresentaram maior grau de satisfação e 

conhecimento por parte dos funcionários. 

Após a aplicação dos questionários, da realização da observação direta 

e da análise dos dados obtidos junto aos gerentes e supervisores da empresa 

Beta, tornou-se possível uma visão mais clara de como estão sendo 

percebidos os fatores que influenciam na estrutura e divisão do trabalho. 

Ao analisar a estrutura física da empresa Beta, foi verificado que a 

empresa  possui uma adequada estrutura física, podendo talvez investir na 

aquisição de equipamentos de melhor qualidade, para aumentar a 

produtividade dos funcionários. De todos os fatores analisados, a estrutura 

física ficou entre as que apresentaram maior grau de satisfação. Desta forma, 

foi percebido que os funcionários estão satisfeitos com o ambiente físico e se 

sentem confortáveis no mesmo. 

A respeito do conhecimento das normas, organogramas, manuais e 

conhecimento dos objetivos e metas organizacionais, a empresa pode verificar 

se a forma que utiliza para divulgar metas, manuais e demais normas e 
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objetivos está sendo realmente eficaz, visto que nem todos se mostraram 

conhecedores dos mesmos. 

Com relação ao desenvolvimento de recursos humanos na organização, 

a pesquisadora observou que algumas respostas não foram satisfatórias para a 

pesquisa. Assim, seria necessário identificar o motivo pelo qual os funcionários 

não percebem a preocupação da alta gerência em desenvolver os recursos 

humanos. A pesquisadora observou também que é necessário haver uma 

preocupação em manter o funcionário na empresa, ajudando no seu 

crescimento pessoal e profissional por meio de treinamentos, acessoria quando 

necessário e um adequado plano de cargos e salários para ajudar na 

motivação, e não apenas oferecer isso no momento da contratação. 

Sobre a utilização da mão-de-obra, a pesquisadora observou que a 

maioria dos funcionários da empresa Beta está sofrendo acúmulo de funções, 

ou seja, não está executando apenas as funções para as quais foi admitido. É 

importante que a empresa perceba que este acúmulo de funções está 

ocasionando, além de insatisfações por parte dos funcionários, possível perda 

de receita para a empresa, visto que os funcionários relataram que os cargos 

existentes atualmente não são suficientes para suprirem a demanda de serviço 

existente. A empresa poderia verificar se há possibilidade de contratação de 

mão-de-obra qualificada para realizar as atividades que estão sofrendo 

acúmulo e também realizar mapeamento das atividades e processos para 

verificar quais devem ser os novos cargos criados com o intuito de suprir suas 

necessidades. 

Com relação à delegação de autoridade, as respostas obtidas por meio 

da aplicação do questionário mostram insatisfação por parte dos funcionários. 

Para modificar esta situação, a empresa poderá talvez verificar a forma como 

está sendo delegada autoridade e se isto está sendo feito de forma clara e 

precisa, visto que, os dados obtidos mostram que os funcionários se sentem 

confusos com a delegação de autoridade exercida no momento na empresa. É 

importante que os gestores se preocupem com o tipo de delegação utilizada e 

que difundam isto para o restante da organização. Desta forma, os funcionários 
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saberão exatamente qual o tipo de estrutura em que a empresa se encaixa e 

qual linha de autoridade deve ser seguida. 

De todos os fatores analisados, nenhum obteve unanimidade nas 

respostas. Mas todos foram citados como sendo importantes para o 

desenvolvimento do funcionário e da empresa. Desta forma, se estes fatores 

forem melhorados, contribuirão, em maior ou menor grau, para a satisfação dos 

funcionários e o desempenho satisfatório da empresa.  
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CONCLUSÃO 

 

O estudo da estrutura organizacional é uma das ferramentas mais 

eficazes para que os objetivos da organização sejam alcançados. Segundo 

Cury (2000), “a estrutura é o arranjo dos elementos constitutivos da uma 

organização, ou seja, é a forma mediante a qual estão integrados e se 

apresentam os elementos componentes de uma empresa”. 

É de vital importância que os gestores percebam que utilizando os 

métodos adequados para se realizar um estudo da estrutura organizacional e 

técnicas eficazes de análise administrativa, as linhas de autoridade e as 

reivindicações dos funcionários podem se tornar aliadas para o crescimento 

organizacional. 

De acordo com Oliveira (2004), para a escolha da correta estrutura 

organizacional, a mesma deve ser delineada de acordo com as estratégias 

estabelecidas anteriormente, para que se possa alcançar as situações 

almejadas pela empresa. 

No decorrer deste trabalho, os objetivos propostos foram alcançados, 

pois, após a efetivação da aplicação do questionário, foi possível analisar os 

dados obtidos sob a ótica dos gerentes, e posterior a isso, foi possível analisar 

o processo de trabalho nos aspectos estrutura organizacional e divisão do 

trabalho, por meio de observação direta realizada pela pesquisadora.  

Verificou-se, assim, que a hipótese de pesquisa estava correta, pois a 

atual estrutura não atende às necessidades da empresa Beta nos aspectos 

estrutura organizacional e divisão do trabalho. O mesmo foi percebido pela 

pesquisadora por meio de observação direta e relatado pelos funcionários por 

intermédio do questionário, no qual foi apontado que existe claro acúmulo de 

funções, sendo que isto influencia no desempenho profissional e não supre a 

demanda organizacional. Não existe clara delegação de autoridade. Isso 

mostra que não existem linhas de autoridade definidas. 
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No decorrer da pesquisa bibliográfica e ao término da pesquisa de 

campo, foi percebido que, com métodos científicos, empresas de qualquer 

segmento e porte, podem obter uma visão holística de como estão os aspectos 

estrutura e divisão do trabalho na empresa, como está à percepção dos 

funcionários em relação à delegação de autoridade, e, a empresa poderá saber 

quais pontos são passíveis de mudança. 

Durante a realização da pesquisa e da observação direta, os 

funcionários sentiram-se à vontade para, ao fim da avaliação, dar sugestões, 

elogiarem e criticarem a organização. 

Com os dados obtidos por meio da aplicação do questionário e da 

observação direta foi possível analisar individualmente os fatores que 

influenciam para uma adequada estrutura organizacional e uma correta divisão 

de trabalho, isto sob a ótica dos funcionários. Isto possibilitou à pesquisadora 

identificar possíveis problemas, necessidades de mudança, ou constatação de 

que a empresa está adequada às suas necessidades. 

Desta forma, este trabalho de desenvolvimento científico teve o objetivo 

de analisar a atual estrutura da empresa Beta, e não apenas apontar ou criticar 

possíveis falhas na mesma. Para haver uma análise mais pontual acerca dos 

dados obtidos, a empresa poderia valer-se de uma empresa de auditoria e 

consultoria. Assim, os possíveis problemas existentes em relação à estrutura e 

divisão do trabalho seriam analisados e corrigidos por especialistas. 

Ao longo da elaboração deste trabalho acadêmico foi possível perceber 

a importância de uma empresa com uma estrutura organizacional adequada, 

com linhas de autoridade definidas, e correta estrutura organizacional e divisão 

do trabalho, e os benefícios e malefícios que este tipo de estrutura proporciona 

aos seus funcionários e à própria organização. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS 

 

Responda sobre à empresa: 

1. A estrutura atual da organização tem um organograma que a represente? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

2. A delegação de autoridade é uma característica da organização? 

(   )Sim      (   )Não       (   )Não sabe 

3. Existindo a delegação de autoridade, ela é considerada positiva ou negativa 

pelas unidades componentes da estrutura? 

(   )Positiva      (   )Negativa      (   )Não sabe 

4. Os planos de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos são 

sistemáticos ou ocorrem esporadicamente de acordo com demandas 

imediatas? 

(   )Sistemáticos      (   )Ocorrem esporadicamente 

5. O índice de rotatividade de pessoal é considerado grande? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

6. Existe preocupação da alta administração em considerar as reinvindicações 

e  insatisfação de seu pessoal? 

(   )Sim      (   )Não       (   )Não sabe 

7. Existe clara definição dos objetivos a serem alcançados pela unidade? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

8. Existe manual (eletrônico ou não) ou outro docucmento que descreve as 

funções, autoridade e responsabilidade das unidades componentes da 

estrutura organizacional? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 
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9. Existem problemas decorrentes da falta de definição, delimitação, 

superposição ou duplicação de funções, jurisdição e autoridade? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

10. Existem problemas decorrentes da excessiva centralização ou 

descentralização de autoridade na unidade? 

(   )Sim, pela excessiva centralização      (   )Sim, pela excessiva 

descentralização       (   )Não      (   )Não sabe 

11. Existe adequada autonomia para a tomada de decisões e realização das 

tarefas na filial de Brasília? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

12. Existem instruções escritas e normas de serviço para a realização das 

tarefas de processo (forma eletrônica ou não)? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

13. Existe considerável formalização nos serviços que resultam em demora nas 

decisões e atrasos nas execuções de trabalhos? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

14. Existe em geral muitas cópias e vias de documentos e dados, muitos 

carimbos e protocolos? E mesmo na transmissão de dados há excessiva 

repetição de dados e pedidos de confirmação e pouca autonomia? 

(   )Sim      (   )Não       (   )Não sabe 

15. Existem casos em que a expansão dos equipamentos do escritório, sua 

modernização, mecanização ou automatização melhorariam a produtividade 

dos serviços? 

(   )Sim       (   )Não      (   )Não sabe 

16. É recebida assessoria, orientação ou determinação de órgão externo ou 

interno especializado na sistematização da administração de recursos 

humanos? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 
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17. Quais os regimes jurídicos de trabalho dos funcionários da unidade? 

(   )Regime CLT      (   )Temporário      (   )Estagiário      (   )Outro       (   )Não 

sabe 

18. Os cargos e funções existentes, administrativos e técnicos, são adequados 

ao atendimento dos diversos objetivos, projetos e programas da unidade? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

19. Há suficiência quantitativa de pessoal para o atendimento das necessidade 

da unidade? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

20. Os titulares dos cargos e funções estão sendo usados exclusivamente nas 

atividades para as quais foram admitidos? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

21. Existe plano adequado, que tem funcionado efetivamente, de avaliação de 

desempenho do pessoal da unidade? 

(   )Sim       (   )Não      (   )Não sabe 

22. Existe descrição adequada e atualizada, classificação e avaliação dos 

cargos e plano de carreira com critérios de progressão para todas as 

categorias? 

(   )Sim      (   )Não       (   )Não sabe 

 

23. A remuneração prevista e efetiva para os funcionários dos diversos cargos 

e funções está de acordo com o mercado de trabalho? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 

24. Existe suficiência no que diz respeito aos recursos assistenciais concedidos 

(Médico, dentista, refeição, transporte, auxílios diversos, etc...)? 

(   )Sim      (   )Não       (   )Não sabe 
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25. É feita sistematicamente, previsão para fins orçamantérios, sob a forma de 

orçamentos ou outras formas? 

(   )Sim      (   )Não        (   )Não sabe 

26. Existem relatórios periódicos que demonstram as posições contábil, 

orçamentária ou financeira? 

(   )Sim       (   )Não      (   )Não sabe 

27. Existe controle satisfatório de entrada, consumo e saldo de materiais e 

suprimentos em quantidade e valor? 

(   )Sim      (   )Não      (   )Não sabe 
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SA BETA 
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ANEXO 3 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO 

 

 

- Observar se cada funcionário desempenha somente a função para a qual foi 

admitido; 

- Observar se a estrutura física da empresa Beta atende às necessidades dos 

funcionários; 

- Observar se existe delegação de autoridade ou se o estilo de gestão é 

centralizador. 

 
  



 

 
 
 

 

Gráfico 01: Represent

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 

Gráfico 2:  Delegação 

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 
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GRÁFICOS  
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Gráfico 3: Tipo de dele

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 

 

Gráfico 4: Planos de tr

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 
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Gráfico 6: Preocupaçã

Fonte: Dados extraídos da

Empresa Beta” (2013) 
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Gráfico 9: Problemas 

autoridade 

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 
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Empresa Beta” (2013) 
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Gráfico 12: Instruções

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 

 

Gráfico 13: Formalizaç

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 
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Empresa Beta” (2013) 
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Gráfico 15: Melhoria n

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 

 

Gráfico 16: Assessoria

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 
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Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 
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Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 

 

Gráfico 25: Previsão p

Fonte: Dados extraídos da 

Empresa Beta” (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rsos assistenciais concedidos 

s da pesquisa “Análise da Estrutura Organizacional 

isão para fins orçamentários 

s da pesquisa “Análise da Estrutura Organizacional 

33,33%

66,67%

16,66%

83,34%

68

ional da Filial Brasília da 

 

ional da Filial Brasília da 

 

Sim

Não

Sim

Não sabe
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Fonte: Dados extraídos da 
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ANEXO 5 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS 
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