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Os desenhos organizacionais têm suas estruturas feitas de acordo com as funções exercidas, 

retratam a forma estrutural da empresa, seu funcionamento, processos de atividades e de 

cooperação. As organizações são direcionadas pelos vários objetivos das empresas, ambiente 

de trabalho e tecnologias utilizadas.  Diante disso, este estudo tem por objetivo a 

demonstração e a explicação de cada organização, e suas funções dentro da cada estrutura de 

trabalho. A metodologia utilizada foi o estudo de cada estrutura com apresentação de forma 

descritiva, e a ferramenta utilizada foi a pesquisa bibliográfica.  A análise teórica se baseou 

em conceitos de organização, suas necessidades e a importância dentro de cada empresa. 

Conclui-se que em cada linha da Estrutura organizacional tem uma necessidade específica, 

podendo ser mutável, trazendo resultados e respostas mais  ágeis para as organizações.  
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INTRODUÇÃO  

A função de organização no nível institucional trata a empresa em sua totalidade, ou 

seja, com sistema aberto e integrado, recebendo o nome de desenho organizacional. O 

desenho organizacional aborda a configuração da estrutura organizacional da empresa e dos 

processos utilizados para fazê-la funcionar e alcançar resultados (CHIAVENATO, 2004). 

 A gestão do trabalho realizado na organização parece estar relacionada com a forma 

com que a mesma se ajusta as condições do ambiente e a suas escolhas estratégicas, seguindo 

os conceitos de Child (1997). Isto sugere que a estratégia é uma ferramenta voluntária e 

deliberada nas mãos da direção, que conduz a escolha e a definição dos fatores 

organizacionais, sendo que a estratégia determina como a organização vai atuar e o que 

necessita para tal, escolhendo distintos caminhos para alcançar os objetivos previamente 

definidos. Podemos dizer, portanto, que a gestão do trabalho está diretamente relacionada à 

como a organização define a estratégia e o ambiente em que vai atuar (LAVARDA, et al., 

2011). 

 A estrutura organizacional representa os órgãos e unidades que compõem a empresa, 

tanto quanto as relações de interdependência e o seu funcionamento. Envolve as funções e 

atividades necessárias para levar ao alcance dos objetivos da empresa. 

 O objetivo de pesquisa e a definição de desenho organizacional tem como suas 

principais características, definir organização linear e organização linha-staff. 

 O tema abrange e identifica a influência do tamanho organizacional e da amplitude de 

controle que as empresas tem sobre si. 

 A metodologia do presente artigo consiste na elaboração de uma pesquisa 

bibliográfica, em que informações a respeito do tema serão coletadas em livros, artigos 

científicos e demais periódicos sobre o tema proposto. A função de organização no nível 

institucional trata a empresa em sua totalidade, ou seja, com sistema aberto e integrado, 

recebendo o nome de desenho organizacional. O desenho organizacional aborda a 

configuração da estrutura organizacional da empresa e dos processos utilizados para fazê-la 

funcionar e alcançar resultados (CHIAVENATO, 2004). 

 A gestão do trabalho realizado na organização parece estar relacionada com a forma 

com que a mesma se ajusta as condições do ambiente e a suas escolhas estratégicas, seguindo 

os conceitos de Child (1997). Isto sugere que a estratégia é uma ferramenta voluntária e 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

deliberada nas mãos da direção, que conduz a escolha e a definição dos fatores 

organizacionais, sendo que a estratégia determina como a organização vai atuar e o que 

necessita para tal, escolhendo distintos caminhos para alcançar os objetivos previamente 

definidos. Podemos dizer, portanto, que a gestão do trabalho está diretamente relacionada à 

como a organização define a estratégia e o ambiente em que vai atuar (LAVARDA, et al., 

2011). 

 A estrutura organizacional representa os órgãos e unidades que compõem a empresa, 

tanto quanto as relações de interdependência e o seu funcionamento. Envolve as funções e 

atividades necessárias para levar ao alcance dos objetivos da empresa. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 Nadler, Hackman e Lawler III (1979 apud CHIAVENATO; SAPIRO, 2004, p.305) 

“A estratégia organizacional influencia o comportamento organizacional de várias formas: as 

decisões estratégicas determinam as tarefas organizacionais, as decisões estratégicas 

determinam objetivos, alocação de recursos, tarefas críticas que a organização deve realizar 

com produtos, serviços, mercados etc”.  

 A estratégia serve para esclarecer o que é crítico para a organização.  As decisões 

estratégicas influenciam o desenho organizacional - na verdade, o desenho organizacional 

serve à estratégia, o que significa que o desenho é função da estratégia. Mudanças estratégicas 

implicam mudanças na estrutura organizacional.  As decisões estratégicas influenciam e são 

influenciadas por questões de poder na organização - a estratégia organizacional está 

relacionada com as relações de poder, política e conflitos entre pessoas e grupos na 

organização. Inserir citação 

 Na prática, as empresas acabam utilizando a estrutura organizacional mais adequada 

para atender as relações hierárquicas. Diante disso, é importante que o Departamento de 

Recursos humanos, conheça não só as habilidades da pessoas, mas as regras de relação de 

poder entre elas.  

A relação entre estratégia e poder é circular, pois, à medida que um grupo se torna 

mais poderoso, ele também pode se tornar mais capaz de influenciar a determinação da 

estratégia.  a eficácia organizacional é determinada conjuntamente pelas decisões sobre 
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estratégias e desenho organizacional - as decisões sobre estratégia e desenho organizacional - 

em nível individual, grupal ou sistêmico - são interdependentes e combinam-se para 

determinar quão eficaz será a organização. Inserir citação 

 Contudo, uma estratégia com elevado potencial de sucesso pode falhar se o desenho 

organizacional for mal projetado, se os grupos não funcionarem bem ou se as pessoas não 

estiverem motivadas. Da mesma forma, uma organização pode não ser eficaz, mesmo que 

tenha pessoas motivadas e grupos com empowerment e se estiver implementando uma 

estratégia inapropriada. Assim, o desempenho organizacional reflete a estratégia em termos de 

sua formulação e implementação, explicitando sua adequação frente às realidades externa e 

interna da organização. Inserir citação 

 Na gestão das organizações como sistemas, Rummler e Brache (1994) alertam para os 

seguintes aspectos essenciais em relação à medição do desempenho: a ausência de medição 

impede a plena gestão; sem medição, a identificação dos problemas é prejudicada; sem 

medição, as pessoas não podem compreender totalmente o que se espera delas;  a medição é 

fundamental para que as pessoas tenham maior compreensão da adequação do seu 

desempenho. 

  

QUADRO 1 -  Reflexões sobre estrutura organizacional 

As organizações têm sido estruturadas de acordo com as funções exercidas pelos seus respectivos órgãos e do 

relacionamento hierárquico e funcional entre eles. E não de acordo com sua estratégia adotadas, o que seria 

mais correto.  

 

Não existe um modelo ideal de estrutura organizacional; o importante é que ela funcione de maneira eficaz, 

atingindo os objetivos e cumprindo a missão da organização.  

A estruturação dos serviços de uma organização não implica adotar os mesmos critérios de agrupamento de 

funções para todas as unidades. 

A organização mais recomendável para cada organização vai depender de sua realidade (interior e exterior 

A tendência atual são organizações horizontalizadas compostas por órgãos temporários. Ex.: força tarefa. 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal de São Paulo - Reitoria Secretaria de Planejamento 

(2010). 
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 Segundo Chiavenato (2010), o desenho organizacional constitui uma das prioridades 

da administração, pois define como a organização irá funcionar e como seus recursos serão 

distribuídos e aplicados. Toda organização é composta de:  

QUADRO 2 – Estrutura Básica 

Divisão do trabalho organizacional e alocados dos recursos empresariais para que o sistema 

funciona integrada e satisfatoriamente. 

• Mecanismos de operação: Indica aos participantes da empresa o que devem e o que 

não devem fazer, por meio das descrições de cargos 

• Mecanismo de decisão: estabelece o processo de tomada de decisão apara encontrar 

consonância entre objetivos. 

• Mecanismo de coordenação entre as partes: define como a organização deve 

Harmonizar e integrar suas diferentes partes em função da divisão do trabalho. 

Ou citação direta longa ou indireta. 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal de São Paulo - Reitoria Secretaria de Planejamento (2010). 

 

As características principais do desenho organizacional, devem reunir e compatibilizar 

quatro características principais, tais como; diferenciação referente a divisão do trabalho  

organizacional em departamentos ou subsistemas e em camada s de níveis hierárquicos, 

formalização onde refere-se a existência de regras e regulamentos para prescrever como, 

quando e por quem as tarefas serão executadas, centralização é a localização e distribuição da 

autorida de para tomar decisões e a integração que obtém os meios de coordenação e 

entrosamentos entre as  unidades da organização para manter convergência de esforços.   

 As empresas podem adotar um formato organizacional apropriado para acomodar suas 

estratégias, atividades, produtos, ambiente de tarefa, tecnologia, etc. O desenho 

organizacional precisa compatibilizar e interligar todos esses diferente aspectos para favorecer 

sua inclusão e viabilizar o alcance dos objetivos organizacionais (CHIAVENATO,2010). 

Há três tipos tradicionais básicos de estrutura organizacional: a organização linear, a 

organizaçao funcional e a organização linha-staff.  

 

1. Organização Linear: é a estrutura organizacional mais simples e antiga, significa que 

cada superior tem autoridade única e absoluta sobre seus subordinados. Na organização linear 
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ocorre a chamada cadeia escalar, que define a cadeia de autoridade e responsabilidade 

predominante na organização, o aspecto piramidal é sua característica principal entre elas a 

autoridade linear, linhas formais de comunicação, centralização das decisões e formato 

piramidal. Essa estrutura é comum em empresas pequenas, onde não há diversificação do 

trabalho, pouca especialização e trabalho menos complexos. As vantagens: autoridade única, 

mais simples e econômicas, facilita a unidade de mando e disciplina. Desvantagens: tendência 

burocratizante, diminui o poder de controle técnico, comando único e direto, comunicação 

demorada, sobrecarrega a direção e chefias, não favorece trabalho em equipe. 

 

2. Organização Linear Staff 

É o modelo de estrutura em que a (s) unidade (s) diretiva(s) conta (m) com uma 

unidade especial.  As unidades e posições de linha se livraram de uma serie de atividades e 

tarefas não essenciais para poderem se dedicar exclusivamente aos objetivos básicos da 

empresa, entre os quais produzir e vender. 

O staff deve ser independente em sua atuação com liberdade de opinião. O staff deve 

servir de apoio, assessoria e recomendações o tipo de organização linha-staff é o resultado da 

combinação dos tipos de organização linear e funcional, buscando-se incrementar as 

vantagens desses dois tipos de organização e reduzir as suas desvantagens. Na organização 

staff as características do tipo linear e do tipo funcional sai reunidas para fornecer um tipo 

organizacional mais completo e complexo. 

As vantagens da organização linha-staff: agregar conhecimento novo e especializado, 

mantém atividade conjunta e coordenada de órgãos de linha e de staff.  Já as desvantagens, 

não são facilmente aceitas as funções exercidas pela unidade staff,criando dificuldades de 

coordenação interna, os membros dos órgãos staff não aceitam com facilidade as limitações 

dos cargos que lhe são pertinentes e tendem a exercer atividades próprias dos órgão de linha.  

 

3. Organização Funcional 

É pouco frequente nas empresas, é a estrutura organizacional que aplica o princípio funcional, 

ou princípio da especialização das funções. O staff ou a assessoria funcional decorre desse 

princípio, que separa, distingue e especializa. É aquela em que se encontra uma chefia para 
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cada função, de modo que os Subalternos exerçam mais de uma função, ficando sob o mando 

de mais de um Chefe. Organiza-se segundo os tipos de recursos técnicos utilizados.  

 QUADRO 3 – Objetivos a longo prazo  

Necessidade básica é a especialização. 

A organização se divide segundo diferentes funções, como: produção, finanças,  

recursos humanos, marketing etc.  

Todos os níveis de execução se subordinam funcionalmente aos seus  

correspondentes níveis de comando funcional.  

Fonte: Adaptado de Universidade Federal de São Paulo - Reitoria Secretaria de Planejamento (2010). 

 

A organização funcional traz algumas vantagem: Fornece o Máximo de especialização 

nos diversos órgão ou cargos da organização permitindo ou órgão concentrar-se totalmente e 

unicamente sobre o seu trabalho e sua função. Permite a melhor supervisão técnica possível, 

desenvolve comunicações diretas e sem intermediações, mais rápidas e menos sujeitas a 

distorções. Já as desvantagens são serias: Diluição e consequente perda de autoridade de 

comando, substituição da autoridade linear pela autoridade funcional, subordinação múltipla e 

tendências a concorrência, como os diversos órgão ou cargos são especializados em 

determinada atividades, sua tendência e impor a organização o seu ponto de vista e sua 

abordagem. Tendência a tensão e conflitos dentro da organização como conflitos e a 

concorrência. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para cada organização existe um gestor que busca em um cooperado a raridade, faça 

algo diferente, especial para ser percebido. Não devemos ter resistência a mudanças, e aceitar 

cada oportunidade dada a nos. 

Segundo o consultor em gestão de pessoas Eduardo Ferraz “não é que o dinheiro não 

seja importante. Acontece que depois que se atinge um determinado patamar de salário, ter 

oportunidades concretas de crescimento e um chefe meritocrático são mais importantes para a 

maioria dos profissionais”. Por este motivo, as empresas que pretendem reter seus melhores 

talentos precisam “dar oportunidades claras para que eles desenvolvam ao máximo seu 

potencial e estimular a meritocracia, ou seja, dar aos profissionais com melhor desempenho 
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um estímulo diferenciado. Ninguém mais se motiva apenas com discursos.” Já os 

profissionais que estão em busca de melhores oportunidades também precisam deixar claro 

esta exigência desde a entrevista de emprego e, obviamente, em seu dia a dia nas empresas em 

que trabalham.Se não perceber que tenho chances reais de crescer, irei para outro lugar em 

que tenha. (FERRAZ, 2014). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As abordagens aqui realizadas sobre a estrutura organizacional, abrange, através dos 

estudos de CHIAVENATTO(2010), a organizações dos desenhos organizacionais seus 

estruturas. Cada estrutura tem um função para melhor atente as necessidade da empresas, 

podendo trazer resultados mais rapidamente e abrangendo um território maior de informações.   

A estrutura linear é a estrutura organizacional mais simples e antiga, significa que cada 

superior tem autoridade única e absoluta sobre seus subordinados. Já a estrutura linear staff e 

a combinação dos tipos de organização linear e funcional. Estrutura funcional pouco frequente 

nas empresas, é a estrutura organizacional que aplica o princípio funcional, ou princípio da 

especialização das funções. 
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