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Resumo - Este artigo tem por objetivo apresentar um método de diminuir o atrito entre as visões de estruturação 

organizacional sob o aspecto de seus produtos e processos coexistindo com a tradicional visão de estrutura 

organizacional baseada em organogramas. Utilizando um levantamento de dados tipo Survey afim de saber as 

estruturas organizacionais dominantes, as limitações de cada uma e o tipo de organização que utiliza cada uma 

delas e também sobre a visão de processos nas organizações. 
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Abstract - This article aims to present a method of reducing friction between the views of organizational 

structure under the aspect of its products and processes coexisting with the traditional view of organizational 

structure based on organizational charts. Using a data collection type Survey in order to know the dominant 

organizational structures, the limitations of each one and type of organization that uses each of them and also 

about the vision of processes in organizations. 

 

Key-words: Organizational Structure, Process View.  

 

INTRODUÇÃO 

Muitos atritos surgem dentro de uma organização quando os colaboradores não 

conseguem relacionar sua função com o produto que gerará. Isso ocorre, muitas vezes, pois os 

colaboradores enxergam a estrutura organizacional da empresa, mas os produtos e a meta não 

ganham destaque na sua visão, e ele passa a se alienar apenas dentro da sua função 

determinada pela estrutura organizacional sem saber se, realmente, as suas atividades 

contribuirão para a meta da empresa e para a agregação de valor ao produto produzido por ela. 

Organizar consiste em distribuir tarefas entre unidades de trabalho que podem ser 

chamados de departamentos. A distribuição das tarefas baseia-se nos critérios de 

departamentalização. Logo, existem diversas formas de se estruturar uma organização. De 

acordo com Koufteros (2007), a estrutura organizacional determina a alocação das tarefas, as 

linhas de trabalho e a coordenação formal dos mecanismos e padrões de interação. Outra 

abordagem é a de Wang (2001), que diz que estrutura organizacional é um aglomerado de 

mecanismos para processamento de informações. 

Essa estruturação, que é baseada em organogramas, é classificada como formal. Porém, 

na prática, mantém-se uma estrutura chamada informal. Essa relação acontece quando 

funcionários encontram-se socialmente e trocam informações sobre a organização, não 

utilizando, assim os canais formais de comunicação. Apesar de facilitar a interação entre os 

departamentos, essa estrutura informal pode gerar conflitos. Wang (2001) diz que 

organizações podem ser construídas como um sistema complexo em que o principal problema 

em relacionar os ambientes (da organização) é a aquisição e a utilização da informação.  

Percebe-se, então, a necessidade de utilização de um recurso de apoio de gerencimento 

que possibilite a Visão de Processos . Segundo Love (1997), a Visão de Processos propõe o 

conceito de processo como uma atividade que adiciona valor ao processo produtivo e ao 



 

 

produto. Logo, essa visão permitirá ao colaborador desenvolver a compreensão da 

importância de cada atividade realizada em cada setor  para a agregação de valor ao produto 

gerado pela organização. Dessa maneira, a comunicação entre os setores da organização 

ocorre de forma natural e sistêmica. 

Como relacionar e integrar essas duas abordagens: estrutural e estratégica, depende de 

diversos fatores que serão descobertos, analisados e apresentados pela presente pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

 É apresentado um método de diminuir os conflitos entre a estruturação organizacional e 

a visão de processos. Com esse método, deseja-se aumentar a aderência do modo de enxergar 

a organização de acordo com metas e estratégias delimitadas. Para isso, será realizado um 

levantamento de dados tipo Survey em organizações afim de saber as estruturas 

organizacionais dominantes, as limitações de cada uma e o tipo de organização que utiliza 

cada uma delas e também sobre a visão de processos nas organizações.  

E quanto a abordagem adotada nessa pesquisa temos a abordagem quantitativa e  

qualitativa, que segundo Miguel (2010) a combinação das mesmas permite que a vantagem de 

uma amenize a desvantagem da outra. Por exemplo, a abordagem quantitativa é fraca em 

entender o contexto do fenômeno, enquanto a qualitativa não é. Por outro lado, a abordagem 

quantitativa é menos suscetível a vieses na coleta de dados que a qualitativa. Dessa forma, é 

possível fortalecer as abordagens combinando-as. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

As estruturas organizacionais podem ser estabelecidas de forma que sejam criados 

departamentos. Porém existem formas alternativas para tipos de organização com estratégias 

diferentes que são a estrutura em rede e a matricial. As técnicas de departamentalização mais 

relevantes são: funcional; geográfica; por produtos e/ou serviços; por projetos e por 

processos; 

A departamentalização funcional caracteriza-se por agrupar recursos humanos e 

materiais de acordo com a área do conhecimento necessário para a realização da atividade. 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (2003), a vantagem da departamentalização por funções é 

permitir a especialização e a otimização da utilização dos recursos humanos e materiais de 

cada área da organização. Porém, advinda dessa especialização, a departamentalização 

funcional tem a desvantagem de dificultar a integração da organização, ou seja, a abordagem 

sistêmica dos processos da organização. Logo, esse modelo é apropriado, segundo Maximiano 

(2004) para organizações que entraram no mercado recentemente, que são de pequeno porte e 

que produzem apenas um produto ou serviço. Já em organizações de grande porte, essa 

departamentalização é geralmente usada quando a diversificação de produtos  é baixa e de 

mesma tecnológia básica, a venda e distribuição de produtos é feita pelos mesmos tipos de 

canais e o ambiente externo é estável.  

A departamentalização geográfica também pode ser classificada como 

departamentalização por localização. Pode ser utilizada quando a organização opera em área 

geográficas diferentes e há necessidade de tratá-las de maneira diferenciada 

(VASCONCELLOS & HAMSLEY, 2003). A vantagem da utilização de tal estruturação é 

conhecer melhor as necessidades de cada localidade e, portanto, adaptar-se melhor a ela. 

Entretanto, pecebe-se uma desvantagem similar à da departamentalização funcional: a 

dificuldade de alinhamento estratégico entre as áreas da organização.  

Quando uma organização possui muitos produtos e/ou serviços e a diferença entre eles é 

notável, a departamentalização por produtos é mais adequada. A grande vantegem desse 

modelo, segundo Vasconcellos e Hamsley (2003), é o alto nível de integração que ocorre 



 

 

entre os colaboradores que lidam com o mesmo produto, pemitindo uma maior especialização 

desses. Além disso, a capacidade de aprimoramento contínuo e inovação do produto já 

existente é também uma vantegem da departamentalização por produtos. Entretanto, a 

inovação da organização em relação à criação de novos produtos pode ser abandonada e a 

empresa pode tender a estagnação. Logo, observa-se a desvantagem da dificuldade de integrar 

as áreas de acordo com uma mesma visão de processos.  

Como alternativas a rigidez das estruturas já citadas, ditas tradicionais, surgiram as 

estruturas por projetos e por processos. Organizações que desejam fornecer um produto ou 

serviço singular e optam por fornecê-los apenas temporariamente utilizam uma estrutura por 

projetos para desenvolver atividades distintas das já existentes dentro da organização. Esse 

tipo de organização desenvolve a habilidade de inovação e adaptação à mudanças, segundo 

Vasconcellos e Hamsley (2003), já que seus processos produtivos são sempre adaptáveis e 

aprimoráveis. 

Abandonando a estrutura por funções, que foi a forma organizacional predominante nas 

empresas do século XX, as empresas estão organizando seus recursos e fluxos ao longo de 

seus processos básicos de operação (GONÇALVES, 2000a). Essa forma de se organizar é 

classificada como uma estrutura organizacional por processos. De acordo com Maximiano 

(2004), esses modelo  organizacional promove uma horizontalização da estrutura, de forma 

que as funções sejam orientadas para a solução de problemas e agregação de valor ao produto. 

Já segundo Gonçalves (2000a), uma das consequências da adoção desse tipo de estrutura é a 

duplicidade de comando, pois membros de equipes funcionais tornam-se também mebros de 

equipes de processo. 

Mais recentemente criada, a estrutura organizacional matricial foi criada como forma de 

relacionar uma ou mais estruturas de forma que elas se cruzem, formando assim uma 

“matriz”, por isso o nome matricial. Segundo Vasconcellos e Hamsley (2003), tal utilização 

simultânea de modelos de departamentalização acontece sobre o mesmo grupo de pessoas. 

Geralmente as estruturas combinadas são as por projetos e funcional.  

 

VISÃO DE PROCESSOS EM ORGANIZAÇÕES 

Independentemente do tipo de estrutura organizacional escolhido pela empresa, algumas 

atividades importantes exigirão coordenação entre os departamentos (GONÇALVES, 2000a).  

Morgan (2006) propõe as imagens das organizações utilizando metáforas. O primeiro 

modelo é comparado a uma máquina. Organizações classificadas como máquinas são aquelas 

que têm uma divisão interna bem definida, ou seja, departamentos que não possuem muita 

interação entre eles, que seria uma organização cim uma Visão Departamental, como mostra a 

figura 1.  

À medida que a visão de processos se difunde, as formas contemporâneas de 

racionalização tendem a ver as organizações como um feixe de processos. Alguns deles 

pertencem a um departamento ou setor: podemos chamá-los intrafuncionais. Outros são 

transfuncionais, pois atravessam departamentos (BALDAM, 2007), como mostra a figura da 

Visão de Processos de uma organização.  

A regularidade do padrão de interação entre os indivíduos da organização leva ao 

surgimento de um modelo razoavelmente definido de regras e comportamentos, que é 

essencial para a estabilização do funcionamento de determinados indivíduos e grupos nas 

organizações. O pessoal de Organização chama esses padrões de interação de processos 

organizacionais (GONÇALVES, 2000a).  

Cada categoria se subdivide em tipos de processos, que se distinguem uns dos outros em 

função da sua capacidade de gerar valor, do fluxo básico, da atuação e da orientação básica 

com relação à estrutura organizacional (GONÇALVES, 2000a).  



 

 

 

 
Figura 1. Exemplos da Visão Departamental e da Visão de Processos em um 

organização. 

Fonte: MALAMUT (2005) apud. BALDAM et al (2007) p. 25 

Independentemente do tipo de estrutura organizacional escolhido pela empresa, algumas 

atividades importantes exigirão coordenação entre os departamentos. Os processos horizontais 

são processos de informação e decisão criados para a coordenação das atividades que se 

espalham por várias unidades organizacionais. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Pode-se perceber que a estruturação organizacional sob o aspcto dos produtos e 

processos da organização são utilizados como forma de agregar valor ao produto, além de 

trabalhar focado no cliente, fazendo com que as empresas começem a preferir esse modelo. 
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