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INTRODUÇÃO 
 

Essa apostila tem por finalidade servir de material didático de base para a 
disciplina de Noções da Organização Industrial da Faculdade Anglicana de Tapejara. O 
conteúdo da mesma é uma compilação de vários livros e apostilas sobre o assunto.  

Cada item da apostila aborda de forma geral o conteúdo da disciplina, porém o 
estudo desses conteúdos não irá, e nem deve ser, limitado ao que consta na apostila. 
Caberá ao professor da disciplina explicar os conceitos básicos de cada conteúdo e aos 
alunos juntamente com o professor debater e ilustrar cada conteúdo e conceito visando 
um bom aprendizado mais profundo. 

Nos primeiros itens da apostila são abordados alguns conceitos básicos de 
administração e sobre empresas, para dar ao aluno a base para as discussões posteriores. 

Logo a seguir são demonstradas algumas definições dos processos administrativos 
básicos: planejamento, organização, direção e controle. Para então detalhar um pouco 
mais os tipos de estruturas organizacionais da indústria e o conceito de 
departamentalização. 

Tendo demonstrado os tipos de estruturas organizacionais da indústria e a 
departamentalização, a proposta da disciplina é focar-se em definir as funções, perfis de 
trabalhadores e principais ferramentas usadas em cada departamento típico de uma 
organização industrial. Ou seja, estudar como uma organização industrial funciona. 

Esse estudo será executado por meio de pesquisa, feita pelos alunos do curso, 
divididos em grupos, buscando informações em livros, artigos e sites da internet sobre a 
função de cada departamento funcional em uma empresa, os perfis dos trabalhadores 
desses departamentos e as ferramentas administrativas usadas no dia a dia dos mesmos. 

O desenvolvimento da pesquisa será acompanhado pelo professor da disciplina, 
em aulas agendadas para a preparação do trabalho. A pesquisa poderá ser assessorada, 
se assim desejarem os membros do grupo, por profissionais que atuam na área em 
questão.  

Cada grupo irá apresentar o resultado de sua pesquisa por meio de explanação, de 
pelo menos 2 horas de duração, para toda a classe, usando recursos audiovisuais que 
acharem necessários. O grupo deverá estar apto a transmitir o conhecimento para toda a 
classe e esclarecer as dúvidas dos mesmos. 

Juntamente com a explanação, deverá ser entregue ao professor um documento 
dissertativo referente à pesquisa realizada.  

  



APOSTILA DE NOÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 5 

 

Prof. Augusto F. Liska, Msc  

 

Augusto Fernando Liska – Currículo Resumido 

Formação 
• Engenheiro Mecânico pela Universidade de Passo Fundo. 

• Mestre em Engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
Experiência Profissional 
Empresa: Adubos Coxilha – (Ago/09 – Atual) - Indústria brasileira de fabricação de 
fertilizantes e comercialização de insumos agrícolas com faturamento anual de R$ 250 
milhões e 250 funcionários. 
Cargo: Gestão de Processo 
 
Empresa: Unimerco Inc. – (Mar/08 – Fev/09) - Indústria Dinamarquesa de ferramentas 
de corte com faturamento anual de US$ 80 milhões e 605 funcionários. 
Cargo: Gerente de Vendas - Brasil 
 
Empresa: Sauer Danfoss Inc – (Out/02 – Out/07) - Indústria Dinamarquesa de 
componentes hidráulicos com faturamento anual de US$ 1,7 bilhões e 9.000 
funcionários. 
Cargo: Gerente Global de Commodity (Ames – EUA) 
Cargo: Gerente do Escritório de Compras (Caxias do Sul – Brasil) 
 
Empresa: John Deere Brasil – (Set/98 – Out/02) - Indústria norte-americana de 
fabricação de equipamentos agrícolas com faturamento de US$ 28,4 bilhões e 56.000 
funcionários. 
Cargo: Supervisor de Compras Estratégicas 
 
Empresa: Volkswagen do Brasil – (Out/97 – Ago/98) - Indústria alemã de fabricação 
de automóveis com faturamento de € 113,8 bilhões e 370.000 funcionários. 
Cargo: Engenheiro da Qualidade 
 
Idiomas: Inglês – fluente. 
 
Principais Cursos 
o Cenex – Centro de Excelência Empresarial - Programa de Desenvolvimento de 

Executivos – Serie Comportamental. (200 horas). 
o LEAP – Living Excelence and Performance - Treinamento interno da Sauer Danfoss 

Inc., sobre liderança. (150 horas) – Local: Chicago (EUA). 
o Casting Cost Estimator – Curso da American Foundry Society (EUA). (16 horas). 
o Lean Leadership Workshop – disseminação do conceito de Lean Manufacturing 

dentro das esferas de liderança da Sauer Danfoss. (80 horas) – Local: Ames (EUA). 
o Strategic Selling – curso de estratégia de vendas com base na metodologia da Miller 

Heiman. (16 horas) - Local: Atlanta (EUA). 



APOSTILA DE NOÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 6 

 

Prof. Augusto F. Liska, Msc  

 

NOÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

 

1. Conceito de empresa e entidade 

 

1.1. Empresa 

Foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que as empresas ficaram 
bem caracterizadas. A Revolução Industrial deu-se com a substituição da produção 
artesanal (familiar), baseada no trabalho manual, pela produção empresarial, ou seja, 
com utilização de maquinas e com a organização dos fatores de produção (divisão do 
trabalho). 

A empresa é uma unidade de produção resultante da combinação dos fatores da 
produção: recursos naturais, trabalho, capital e tecnologia. O homem, reunindo os 
fatores da produção, organiza a empresa com a finalidade de produzir bens ou prestar 
serviços. 

A economia moderna é caracterizada pela existência de muitas e das mais 
variadas empresas produtoras de mercadorias e serviços de consumo. Embora existindo 
outras formas de produção (o pequeno lavrador, o produtor artesanal domestico, o 
produtor individual), a verdade é que a empresa funciona como processo principal no 
sistema econômico, cujo resultado anual é revelado em termos monetários (ou 
percentual) pelo PIB.  

No sistema econômico como o nosso também chamado de livre-empresa ou livre-
mercado, elas são constituídas para obtenção de lucro, que é a diferença entre a receita 
de vendas de uma empresa e suas despesas totais. 

Lucro = receita de venda – despesas totais. 

Depois dessas considerações, nosso conceito de empresa pode ser assim 
enunciado: 

“Empresa é uma unidade de produção constituída para 
o desenvolvimento de atividade econômica com o 
objetivo de lucro.” 

Na teoria econômica – produção de bens econômicos, as empresas comerciais, 
industriais, agrícolas, hotelarias, de transportes, de diversões etc., são consideradas 
organismos econômicos que produzem mercadorias e/ou serviços com objetivo de 
lucro. O lucro das empresas geralmente tem dois destinos: 

• Ser distribuído entre os sócios (nas sociedades de responsabilidade limitada) ou 
acionistas (nas sociedades anônimas). 

• Permanecer no giro dos negócios, figurando como reserva de acréscimo de 
capital. 
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Do ponto de vista econômico a empresa possui dois fatores de produção: 

•  Produção: fenômeno econômico que cria ou gera mercadorias e/ou serviços 
para troca ou permuta. Somente existem 2 tipos de produção: mercadorias 
(alimentos, remédios, etc.) e serviços (transportes, médicos hospitalares, etc.). 

•  Trabalho: todo esforço humano destinado à produção. 

 

O homem é agente e o seu trabalho o primeiro fator de produção. Os recursos da 
terra e da natureza representam o segundo fator de produção, isto é, o capital (máquinas 
e animais). 

• Capital: representa os recursos disponíveis e aplicados.  

• Capital financeiro: dinheiro ou crédito (financiamento). 

• Capital econômico: equipamentos, produção, máquinas, ferramentas, etc. 
(investimento). 

 

Nos sistemas econômicos capitalistas, as empresas são constituídas para obtenção de 
lucro (diferença entre o menor custo de produção e maior preço das vendas das 
mercadorias e/ou serviços), caso contrário terá prejuízo.   

 

1.2. Entidade 

São organizações econômicas com fins não lucrativos. Como exemplo, podemos 
citar: ONG (Organização Não Governamentais), clubes esportivos, fundações 
educacionais, associações religiosas, instituições beneficentes, sociedades culturais etc.  

Geralmente, esses organismos econômicos são frutos da iniciativa privada, razão 
pela qual também são denominadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, abreviadamente “OSCIP’S”, cujo desempenho no setor terciário da economia 
(serviços) é cada vez mais importante nas modernas sociedades. 

Eis o conceito de entidade: 

“Entidade é um organismo econômico destinado à 
produção de mercadorias e/ou serviços, sem objetivo 
de Lucro”. 

Os resultados alcançados pelas entidades são chamados de: superávit ou déficits. 

• Superávit (sobrar, exceder, superar) – Excesso de receita sobre as despesas – são 
incorporados ao patrimônio da entidade, não havendo distribuição entre os 
diretores ou membros associados. 

• Déficit – excesso de despesas sobre as receitas – seu total permanece em 
suspenso para ser amortizado com superávits futuros. 
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2. Classificação das empresas

Esta classificação obedece a vários critérios, 
números de empregados, faturamento, capital e etc. Um critério muito utilizado e 
classificar as empresas de acordo com o número de empregados.

 

2.1. Classificação em Função do Porte

As organizações de uma empresa depende
pequena empresa o proprietário geralmente conhece bem todas as suas atividades e não 
necessita de sistemas complexos de informação e controle. Numa empresa
proprietários, para ficarem a par dos
sistemas de relatórios, orçamentos, controle e

Obs.: Direitos e deveres das empresas também variam de acordo com o porte.

Exemplo: As empresas que possuem uns determinados números de funcionários são
obrigadas a construir creches e refeitórios.

Figura 1: Classificação da Empresas Quanto ao Número de Empregados

2.2. Classificação Quanto as Origens do Capital

• Públicas – são empresas constituídas com capital do Governo (federal, estadual 
ou municipal), para atender interesses da coletividade.

• Privadas – também denominadas empresas particulares, são constituídas com o 
capital de particulares.
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Classificação em Função do Porte 

As organizações de uma empresa dependem muito do seu porte, pois numa 
o proprietário geralmente conhece bem todas as suas atividades e não 

complexos de informação e controle. Numa empresa
proprietários, para ficarem a par dos negócios, precisam contar co
sistemas de relatórios, orçamentos, controle e recursos de organização e administração.

Obs.: Direitos e deveres das empresas também variam de acordo com o porte.

Exemplo: As empresas que possuem uns determinados números de funcionários são
obrigadas a construir creches e refeitórios. 

: Classificação da Empresas Quanto ao Número de Empregados

 

Quanto as Origens do Capital 

são empresas constituídas com capital do Governo (federal, estadual 
municipal), para atender interesses da coletividade. 

também denominadas empresas particulares, são constituídas com o 
de particulares. 
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• Mistas – mais conhecidas por empresas de economia mista, são constituídas 
com capital do Governo e de particulares as mesmo tempo, sendo o Governo seu 
maior proprietário, isto é, mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital a ele 
pertence. 

 

2.3. Classificação em Função da Nacionalidade e de Propriedade 

• Nacionais – Seus proprietários ou acionistas são do país em que elas se 
localizam. 

• Multinacionais – Localizadas em dois ou mais países e constituídas por 
acionistas desses países. 

 

2.4. Classificação Quanto ao Ramo das Atividades 

• Empresas extrativistas – Extraem recursos naturais. Exemplo: pesca, caça a 
obtenção de madeiras e do minério. 

• Empresas agropecuárias – Cultivam vegetais (cereais, frutos, verduras e etc.) e 
criam animais e tem por finalidade a obtenção de alimentos e matérias-primas 
para indústria.  

• Empresas industriais – Transformam e beneficiam bens. Exemplo: Indústrias 
automobilísticas, do vestuário, alimentação, remédios, construção etc. 

• Empresas comerciais – Comercializam bens, isto é, compram e vendem 
mercadorias atuando como intermediárias entre produtores e consumidores. 

• Prestação de serviços – a elas cabe a prestação de serviços ao publico em geral. 
Dentre elas estão às empresas transportadoras, bancarias, agências de turismo, 
hotéis, empresas de processamento de dados (informática) etc. 
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3. Conceito da Administração 
 

Administração é uma das vias que nos conduzem ao objetivo das empresas ou 
entidades. 

Os administradores são pessoas encarregadas de fazer planos, organizar, dirigir e 
controlar as operações, por meio do esforço conjunto dos empregados (técnica 
administrativa). 

Pelo conceito de Harold Koontz: “Administração é a arte de realizar coisas 
com e por meio de pessoas em grupos, formalmente organizados.” Grupos 
formalmente organizados, quer dizer que não basta a reunião de pessoas para que se 
verifique a presença da ação administrativa. O grupo de pessoas deve ser constituído de 
forma deliberada e legalmente organizada, como acontece numa empresa ou entidade. 

Pelo conceito de William H. Newman: “Administração consiste em orientar, 
dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo 
comum.” A necessidade de orientação, direção e controle dos esforços do grupo de 
indivíduos e que esse papel cabe ao administrador, ou seja, pode existir um número de 
pessoas - em um cinema, dentro de um ônibus ou uma praça pública - mas, na falta de 
orientação, direção e controle da atividade grupal, não haverá, evidentemente, 
Administração. 

Portanto tarefa da Administração passou a ser a de interpretar os objetivos 
propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de 
planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas 
as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira 
mais adequada à situação e garantir a competitividade em um mundo de negócios 
altamente concorrencial e complexo. Segundo o conceito de Idalberto Chiavenato : “A 
Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de 
recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais.” 

 

  



APOSTILA DE NOÇÕES DA 

 

 

4. Processos Administrativos
Da definição de Administração do capítulo anterior, se pode verificar que a 

administrar está relacionado com processos que atuam diretamente no uso dos recursos 
da empresa. Como todos atuam 
correlação entre os processos. 
de processos correlatos, conforme mostra a 

Figura 

 
 

4.1. Processo Administrativo de 

 
Planejamento administrativo significa decidir antecipadamente o que deve ser 

feito para alcançar um objetivo ou meta.
Todos nós vivemos planejando alguma
cidade com nosso automóvel, planejamos o
planejam as refeições com 
formandos das escolas. 

Notamos então, que o planejamento é um comportamento humano muito natural.
O mesmo acontece com os administradores de empresas. Eles estão sempre planejando 
algo para suas empresas. 

 

4.1.1. Tipos de Planejamento Administrativo

 
Existem muitas classificações de tipos de planejamento administrativo. Visando

simplificar a questão, podemos aceitar a classificação de dois tipos principais de
planejamento administrativo.
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Processos Administrativos 
Da definição de Administração do capítulo anterior, se pode verificar que a 

administrar está relacionado com processos que atuam diretamente no uso dos recursos 
Como todos atuam nos recursos da empresa se pode dizer que existe uma 

correlação entre os processos. Portanto, podemos dizer que a administração é composta 
correlatos, conforme mostra a Figura 2, os quais são detalhados a seguir.

Figura 2: Processos Administrativos 

Processo Administrativo de Planejamento 

Planejamento administrativo significa decidir antecipadamente o que deve ser 
alcançar um objetivo ou meta. O planejamento é um fato muito comum. 

Todos nós vivemos planejando alguma coisa. Quando pretendemos ir ao centro da 
cidade com nosso automóvel, planejamos o caminho a ser percorrido. As donas de casa 
planejam as refeições com a família. Uma festa de formatura é planejada pelos 

Notamos então, que o planejamento é um comportamento humano muito natural.
O mesmo acontece com os administradores de empresas. Eles estão sempre planejando 

Tipos de Planejamento Administrativo 

Existem muitas classificações de tipos de planejamento administrativo. Visando
simplificar a questão, podemos aceitar a classificação de dois tipos principais de
planejamento administrativo. 
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caminho a ser percorrido. As donas de casa 

de formatura é planejada pelos 

Notamos então, que o planejamento é um comportamento humano muito natural. 
O mesmo acontece com os administradores de empresas. Eles estão sempre planejando 

Existem muitas classificações de tipos de planejamento administrativo. Visando 
simplificar a questão, podemos aceitar a classificação de dois tipos principais de 
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• Planejamento especial: É o que, atingindo seu objetivo, deixa de ser utilizado. 
Não tem mais a razão se ser porque o programa foi cumprido e alcançado o 
objetivo desejado. 

• Planejamento geral: Como a própria denominação indica, é usado, muitas 
vezes, de forma permanente. 

 

4.1.2. Metas do Planejamento 

Com os objetivos especiais e gerais permanentes, todo planejamento de uma 
empresa procura alcançar a meta principal para qual ela foi constituída e organizada. 
Trata-se de produzir mercadorias e/ou serviços o obter boa margem de lucro. 

É verdade que nossos sistemas econômicos capitalistas, a finalidade é de produzir 
e ter lucro, como remuneração do capital investido. No entanto, além do lucro, podemos 
destacar mais as seguintes metas da empresa: 

• Produzir mercadorias e/ou serviços úteis para o consumo; 

• Prosperidade nos negócios; 

• Solidez econômica e financeira; 

• Boa imagem perante o publico consumidor; 

• Papel social no meio onde atua. 

 

4.1.3. Níveis de planejamento empresarial 

Dentro de uma empresa podem-se ter vários níveis de planejamento que abrangem 
questões específicas de cada área da empresa. A Figura 3 seguir mostra um exemplo 
estrutural desses níveis de planejamento. 

Nível na 
Empresa 

Tipo de planejamento 

Institucional Plano Estratégico 

Tático 
Plano 

Mercadológico 
Plano 

Financeiro 
Plano de 
Produção 

Recursos 
Humanos 

Operacional 
Plano de 
Vendas 

Plano 
Orçamentário 

Plano de 
Manutenção 

Plano de 
Carreira 

 

Figura 3: Níveis de Planejamento Empresarial 
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4.2. Processo Administrativo de Organização 

Organização é o processo administrativo que visa à estruturação da empresa, 
reunindo pessoas e os equipamentos, de acordo com o planejamento efetuado. A 
estrutura organizacional determina quais os cargos ou postos que devem ser ocupados 
pelas pessoas, bem como as funções (ou serviços) a serem desempenhadas por elas. 

Quando a empresa é organizada chama-se: “Estrutura de Organização Formal”, 
estabelecimento da linha de autoridade (quem tem autoridade sobre os subordinados) e a 
linha de responsabilidade (quem tem de prestar obediência a determinada autoridade). 
Essas linhas de autoridade e responsabilidade são, geralmente, demonstradas 
graficamente por organogramas. 

O detalhamento desse processo administrativo será feito em um item específico 
dessa apostila. 

 

4.3. Processo Administrativo de Direção 

Direção é o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução 
das tarefas antecipadamente planejadas. Dirigir uma empresa significa conseguir que os 
empregados executem as tarefas (ou serviços) pelas quais respondem. 

Tarefa é um trabalho que se há de concluir em determinado tempo; serviço é o 
exercício de funções obrigatórias, ou, então, o desempenho de qualquer trabalho. 

Os aspectos a considerar no processo administrativo de direção são: 

 

a. Ordens ou Instruções (transmitir decisões aos subordinados):  

São dadas ou emitidas pelos encarregados da direção, enquanto ao empregado 
cumpre obedecer, executando o que lhe foi determinado. Dois aspectos principais 
devem ser mencionados a respeito das ordens de serviços: 

• Quanto à amplitude 
∗ Ordens gerais: obrigação de todos os empregados da empresa. 
∗ Ordens específicas: competência de um ou de poucos empregados da 

empresa.   
• Quanto à forma 

∗ Ordens orais (verbais): ordens dadas de viva voz aos executores. 
∗ Ordens escritas: ordens dadas por escrito aos executores. 

 

b. Motivação:  
Do ponto de vista do administrador, a motivação compreende a criação de 

condições que proporcionem satisfação pessoal a quem trabalha sob suas ordens. Não é 
tarefa simples, pois o comportamento humano é complexo. Podemos citar cinco 
motivações do: 
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• Melhor remuneração (bons salários): de modo geral, podemos dizer que o 
pagamento de bons salários ou altos salários constitui boa motivação para o 
trabalhador, pois é com o dinheiro ganho que satisfaz as suas necessidades e de sua 
família. Essa melhor remuneração pode ser feita de duas maneiras: 

∗ Aumentos progressivos no desempenho da mesma função; 
∗ Aumento de salário no caso de promoção de cargo e desempenho de novas 

funções. 
• Projeção e prestígio social: todos nós gostamos de ser “alguém” no meio de pessoas 

que nos cercam. Por isso, procuramos alcançar certa projeção no meio em que 
vivemos (competência, dedicação, o trabalho honesto aliado à personalidade do 
funcionário). 

• Oportunidade de progredir: todos os empregados desejam progredir e a empresa 
oferece a oportunidade de progredir, é lógico que ficam constantemente motivados 
para o melhor desempenho de suas funções. 

• Trabalho interessante: ninguém gosta de fazer o que não lhe agrada. Se for 
obrigado a fazer, provavelmente o fará mal. Cabe ao administrador, com uma boa 
dose de competência, o papel de tornar agradáveis e interessantes as tarefas de seus 
subordinados. 

• Tratamento humano: o empregado não deve ser confundido com os equipamentos 
de produção. O administrador deve criar motivações para o trabalhador 
desempenhar a contento suas obrigações. As relações familiares e sociais, as 
condições de vida e de saúde, passatempos favoritos, vida religiosa, etc., são 
importantes para o trabalhador e o administrador deve observar esses fatores e 
procurar dentro das possibilidades da empresa, proporcionar ao colaborador (não 
mais funcionário) a satisfação de seus desejos e interesses. 

 

Uma abordagem psicológica das necessidades humanas, a Teoria de Maslow, é 
mostrada no ANEXO A. 

c. Comunicação:  
Pode ser considerada como o processo de transmissão de informações ou 

mensagens, conforme exemplificada na Figura 4. A conceituação apresentada revela 
que o processo de comunicação envolve a informação (baseada em dados) transmitida, 
por exemplo, pelo dirigente “A” (chamado emissor) para o funcionário “B” (chamado 
receptor) que recebe a mensagem (entender o verdadeiro sentido da informação 
transmitida pelo emissor). 

O emissor deve codificar a mensagem, transformando-a numa forma especial para 
a transmissão, e o receptor precisa decodificar a mensagem, ou seja, decifrar a 
mensagem transmitida, para poder entender a informação que o código contém. Esse 
processo será completo, quando tiver o retorno da informação, o chamado feedback.  

Os meios de comunicação utilizados para a transmissão de informações ou 
mensagens são os mais diversos. Por exemplo: telefones, interfones, intranet, correio 
eletrônico, ordens de serviço, comunicados, avisos, cartas, memorandos, etc.  

As linhas de comunicações entre indivíduos para a transmissão de informações 
relacionadas com as tarefas administrativas são chamadas canais. Ao conjunto de 
canais existentes (ou possíveis) num grupo de pessoas ou departamento dá-se o nome 
de rede (ou sistema) de comunicação. 
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Os ruídos nas comunicações são as interferências que preju
de informações. Muitas vezes, o 
também dá origem a erros, exigindo a repetição de parte ou de toda a mensagem. A 
repetição da informação contida na mensagem é denominada 

 

Figura 4: Transmissão de Informação na Empresa

 

d. Coordenação:  
Segundo Henri Fayol, “

os atos e esforços.” A coordenação 
administrativo de direção, deve estar presente em todas as fases da administração, isto é, 
quando se planeja, organiza, dirige e controla uma empresa.
 

e. Liderança:   
Faz parte da personalidade de um administrador

guia de seus subordinados. Embora o administrador tenha o poder de admitir, promover, 
demitir e exigir dos funcionários a prestação de serviços (por força de sua autoridade), 
ele terá maior sucesso nos resultados de cada um
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nas comunicações são as interferências que prejudicam as transmissões 
de informações. Muitas vezes, o ruído, além de causar incômodo ou aborrecimento, 
também dá origem a erros, exigindo a repetição de parte ou de toda a mensagem. A 
repetição da informação contida na mensagem é denominada redundância

: Transmissão de Informação na Empresa 

Segundo Henri Fayol, “a coordenação tem por fim ligar, unir e harmoniz
A coordenação por mais que seja uma atribuição do processo 

deve estar presente em todas as fases da administração, isto é, 
quando se planeja, organiza, dirige e controla uma empresa. 

az parte da personalidade de um administrador. Ele precisa ser um condutor ou 
guia de seus subordinados. Embora o administrador tenha o poder de admitir, promover, 
demitir e exigir dos funcionários a prestação de serviços (por força de sua autoridade), 
ele terá maior sucesso nos resultados de cada um se souber conduzi-los como um líder.
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dicam as transmissões 
, além de causar incômodo ou aborrecimento, 

também dá origem a erros, exigindo a repetição de parte ou de toda a mensagem. A 
redundância. 

 

 

a coordenação tem por fim ligar, unir e harmonizar todos 
por mais que seja uma atribuição do processo 

deve estar presente em todas as fases da administração, isto é, 

. Ele precisa ser um condutor ou 
guia de seus subordinados. Embora o administrador tenha o poder de admitir, promover, 
demitir e exigir dos funcionários a prestação de serviços (por força de sua autoridade), 

los como um líder. 
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A liderança está baseada no prestígio pessoal do administrador e na aceitação 
pelos dirigidos ou subordinados. O poder de liderança de um administrador pode estar 
baseado em um dos fatores abaixo: 

 
 
• Posição hierárquica (status) - decorrente de sua função de autoridade (direito 

de mandar e de se fazer obedecer); 
• Competência funcional - resultante de seus conhecimentos gerais e 

especializados (cultura geral e técnica). 
• Personalidade dinâmica - produto de suas características e qualidades pessoais 

(aspecto físico, temperamento, caráter, etc.). 
 

Um dos grandes autores sobre o assunto de liderança é o americano John C. Maxwell. 
Em seu livro “Developing the Leader Within You” ele mostra os 10 princípios de 
desenvolvimento de um líder. Uma explanação básica desses princípios se encontra no  

f. Tomada de Decisões:  
A escolha que o administrador faz quando se defronta com várias alternativas ou 

diversas opções num curso de ação. Na Administração de Empresas, em que o fluxo de 
informação é muito grande, devemos observar que somente isso não resolve os 
problemas internos e externos da organização, é nesse momento que entra o ser humano 
(a decisão).  

Conforme Lee Thayer, “a informação é uma propriedade das pessoas e não das 
mensagens recebidas e expedidas por elas. Essa propriedade decorre de nossa faculdade 
perceptiva, ou ainda, da existência da capacidade que possuímos de conhecer as coisas, 
tanto pelos sentidos (audição, olfato, paladar, visão e tato) como pela consciência (parte 
clara e lúcida do homem).” 

Isto exposto se pode dizer que, uma vez conhecido e identificado o problema, 
resta-nos tomar uma decisão para resolvê-lo. O problema identificado é enviado para o 
nosso poder de decisão, no qual deve ter uma espécie de “banco de soluções”. Esse 
“banco” já deve ter informações e soluções para problemas semelhantes ao que foi para 
lá encaminhado. 

O estudo da teoria da tomada de decisões é bastante complexo e, muitas vezes, a 
solução que julgamos mais acertada fracassa completamente. Dessa forma, saber ou ter 
conhecimentos das informações é um grande passo para tomar decisões administrativas. 

 

4.4. Processo Administrativo de Controle 

Controle é o processo administrativo que consiste em verificar se tudo está sendo 
feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como assinalar as faltas 
e os erros, a fim de repará-los e evitar sua repetição. 

As características do controle administrativo são: 
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• Maleabilidade: possibilitar a introdução de mudanças decorrentes de alterações 
nos planos e nas ordens; 

• Instantaneidade: acusar o mais depressa possível as faltas e os erros verificados; 

• Correção: permitir a reparação das faltas e dos erros, evitando-se a sua repetição. 

 

4.4.1. Fases do Processo Administrativo de Controle 

O primeiro processo de controle é o estabelecimento de padrões (entendemos 
por padrões os critérios ou normas estabelecidos, mediante os quais os resultantes 
podem ser medidos ou avaliados). Os padrões podem ser: 

• Físicos - exemplos: quantidade de produtos ou mercadorias a produzir, unidades de 
serviços a executar, homens-hora de trabalho, quantidade de vendas, etc.; 

• Expressos em dinheiro: exemplos: totais dos custos de produção, valor dos 
investimentos, custo de um serviço, valor das receitas, etc.; 

• De ordem pessoal: exemplos: atuação dos empregados, reação dos clientes, 
opinião do público, etc. 

O segundo processo do controle é a avaliação do desempenho, que significa 
comparar, medir ou verificar os resultados obtidos em relação ao padrão estabelecido.  
É importantíssima a execução de um controle eficiente para garantia de uma boa 
administração. As medições de desempenho, tanto de processos de fabricação 
automatizados como processos executados por pessoas é uma peça chave para o sucesso 
da administração. 

O terceiro processo do controle é a correção dos desvios, que tem por fim 
modificar os planos (ou padrões) ou serviços, alterar os objetivos, modificar processos 
produtivos ou então, se for o caso, designar novos empregados para a execução, 
selecionar ou treinar outros trabalhadores, ou, ainda, em última instância, contratar 
novos empregados em substituição aos antigos, que se revelaram incapazes de satisfazer 
os padrões de trabalho que foram estabelecidos. 

Existem outros meios/ferramentas pelos quais a administração de uma empresa 
procura controlar seu desenvolvimento operacional, tais como: 

• Orçamento: formulação de planos ou programas, em termos numéricos, para um 
exercício futuro; 

• Demonstrações e tabelas estatísticas: movimento de vendas, demonstrações de 
recebimentos e pagamentos, movimento bancário, etc.; 

• Relatórios: exposição escrita sobre diversos aspectos das operações da empresa, 
acompanhada às vezes de anexos ilustrativos; 

• Auditoria interna: executada por contadores designados para tal fim e empregados 
da empresa; 
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• Auditoria externa: executada por contadores de fora da empresa e contratados pela 
administração; 

• Observação pessoal: presença do administrador, visando acompanhar o trabalho de 
seus subordinados.  

 

5. Estrutura Organizacional de uma Empresa 

Na menor empresa industrial – a empresa individual – já estão presentes as 
funções gerenciais fundamentais: Vendas, Produção e Finanças. A empresa individual 
não tem estrutura de organização. 

 

5.1. Estrutura em Linha 

 À medida que os negócios do empresário individual progridem, ele começa a 
não ter tempo de tratar eficientemente de todos os assuntos e inicia o processo de 
delegar responsabilidades. 

 Em geral, a primeira função delegada é a de produção enquanto que o dono-
gerente passa a dedicar-se a Vendas e Finanças. Teve início a estrutura em linha. 

 Com o crescimento desta mini-empresa, o processo continua e o empresário 
contrata operários subordinados ao homem da Produção, depois contrata vendedores 
ligados a um Gerente de Vendas; um contador entra para empresa a fim de aliviar a 
carga de problemas financeiros.  

 Na prática a função financeira é, não só a última a ser delegada como a mais 
difícil de delegar. Muitos empresários pequenos e médios no Brasil ainda a mantém. 

 Com o tempo os níveis intermediários de autoridade também começam a se 
assoberbar de serviço e apelam para o mesmo sistema de crescimento, isto é, contratar 
auxiliares que irão executar suas tarefas, ficando-lhes reservadas as funções de revisão. 

 A estrutura funcional começa a tomar forma e sua representação começa a 
parecer um organograma, porém ainda é apenas uma estrutura em linha. 

 

5.2. Estrutura em “Staff” ou “Apoio” 

 A estrutura de Produção da pequena empresa incumbe-se de todas as funções de 
produção: projeta o produto, planeja sua execução, coordena a produção, compra os 
materiais, controla a qualidade, contrata pessoal, faz manutenção e forçosamente 
também fabrica as peças e monta os produtos acabados. 

 Naturalmente, este homem vai se sobrecarregar a tal ponto que o expediente de 
criar mais cargos de delegação direta não resolve mais o seu problema, pois esses 
cargos vão lhe trazer ainda mais encargos, pois vão exigir mais de outras tarefas que não 
as de produção. 
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 Nessa altura, o crescimento que vinha sendo feito “para baixo” tem que ser feito 
“para os lados”: destacando da função de linha, tarefas afins e colocando-as a 
responsabilidade do especialista que vai assessorar o homem de linha. É a criação do 
“apoio”, ou assessoria ou estado-maior. 

 As funções típicas transferidas para os departamentos de “apoio” são aquelas 
que podem ser facilmente delegadas a profissionais e que não exigem autoridade 
específica sobre o pessoal que executa tarefas em linha, no nível operacional. 

 O projeto do produto acabado é uma função desse tipo. Uma vez aprovado, o 
novo projeto será colocado em execução pelo homem de linha (executivo).  

 Note-se que nenhum assessor deve ter autoridade direta sobre os elementos que 
executam tarefas operacionais. Entretanto é possível que o operário ou mestre receba 
instruções específicas de um órgão de assessoria, desde que esse procedimento seja 
previamente estabelecido. 

 Além das assessorias especializadas, existem as assessorias de coordenação. O 
Departamento de Planejamento e Acompanhamento de Produção é o principal exemplo 
da função de “apoio” de coordenação de uma empresa. 

 

5.3. Estrutura em Funções ou Departamentos 

Geralmente, a organização típica de uma empresa de porte médio ou grande é uma 
estrutura mista – linha e “staff” onde estão explicitadas todas as funções gerenciais. 

Ligados diretamente à Direção – órgão de alta administração – existem quatro 
gerentes: Administrativo, Marketing, Industrial e Financeiro. 

A Gerência de Marketing ou Comercial possui o Departamento de Vendas, e o 
Departamento de Distribuição em linha. É comum encontrar-se este último subordinado 
à Gerência Industrial por comodidade física, pois normalmente os Estoques de Produtos 
Acabados e a Expedição estão situados na fábrica.  

A Gerência Financeira, uma das mais importantes, pois acompanha as outras 
gerências em termos monetários, tem também sua subdivisão típica, que deixa de ser 
detalhada por fugir ao escopo deste trabalho. 

A Gerência Industrial evoluiu do Gerente de Produção responsável por todas as 
operações fabris da produção para uma estrutura mais complexa. Surgiram o 
Departamento de Engenharia, o PCP, o Departamento de Compras, o Departamento de 
Produção, o Controle de Qualidade, e o Departamento de Manutenção.  

O Departamento de Engenharia é um resumo aquele que estabelece todas as 
especificações. Geralmente subdivide-se em Engenharia de Produto e Engenharia 
Industrial ou de Produção. 

O Departamento de Planejamento e Controle da Produção é responsável pela 
coordenação dos vários departamentos da fábrica. Visa essencialmente ao bom 
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cumprimento das solicitações do Departamento de Vendas no sentido de que sejam 
atendidos nos prazos, nas quantidades e qualidades solicitadas.

O Departamento de Produção é o Departamento linha por excelên
Industrial. É encarregado de produzir, isto é, transformar matérias
estas e os conjuntos, em produtos acabados.

O Departamento de Controle de Qualidade é o encarregado de verificar os padrões 
de qualidades especificados pe
responsável pela qualidade dos produtos acabados, mas apenas um dos responsáveis por 
ela, junto com o Departamento de Produção, Compras e Engenharia. 

O Departamento de Manutenção deve ter sua atenção vo
ferramentas e equipamentos e melhor ainda de forma preventiva, evitando paralisações 
inesperadas. 

O Departamento de Compras deve adquirir as matérias
comprados que serão utilizados na produção, como também 
freqüente encontrar este departamento sob a subordinação do Gerente Financeiro, 
devido mais a um comodismo de controle ou de localização do que a uma 
funcionalidade. Ele deve pertencer preferencialmente ao Gerente Industrial, pois é 
muito comum ter-se mais de 50% dos itens arrolados entre os itens comprados.

 

Figura 5

 

5.4. Variações da Estrutura Organizacional

São dois os tipos fundamentais de estruturas organizacionais: o Hierárquico e o 
Funcional. Podendo ainda haver outras formações combinadas e derivadas. São 
representações muito dinâmicas uma vez que podem receber alterações, inclusões e 
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cumprimento das solicitações do Departamento de Vendas no sentido de que sejam 
atendidos nos prazos, nas quantidades e qualidades solicitadas. 

O Departamento de Produção é o Departamento linha por excelên
Industrial. É encarregado de produzir, isto é, transformar matérias-primas em peças e 
estas e os conjuntos, em produtos acabados. 

O Departamento de Controle de Qualidade é o encarregado de verificar os padrões 
de qualidades especificados pelo Departamento de Engenharia. Note-se que ela não é 
responsável pela qualidade dos produtos acabados, mas apenas um dos responsáveis por 
ela, junto com o Departamento de Produção, Compras e Engenharia.  

O Departamento de Manutenção deve ter sua atenção voltada para as maquinas, 
ferramentas e equipamentos e melhor ainda de forma preventiva, evitando paralisações 

O Departamento de Compras deve adquirir as matérias-primas, peças e conjuntos 
comprados que serão utilizados na produção, como também matérias auxiliares. É 
freqüente encontrar este departamento sob a subordinação do Gerente Financeiro, 
devido mais a um comodismo de controle ou de localização do que a uma 
funcionalidade. Ele deve pertencer preferencialmente ao Gerente Industrial, pois é 

se mais de 50% dos itens arrolados entre os itens comprados.

5: Organograma típico de uma empresa 

Variações da Estrutura Organizacional 

São dois os tipos fundamentais de estruturas organizacionais: o Hierárquico e o 
Funcional. Podendo ainda haver outras formações combinadas e derivadas. São 
representações muito dinâmicas uma vez que podem receber alterações, inclusões e 
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cumprimento das solicitações do Departamento de Vendas no sentido de que sejam 

O Departamento de Produção é o Departamento linha por excelência da Gerência 
primas em peças e 

O Departamento de Controle de Qualidade é o encarregado de verificar os padrões 
se que ela não é 

responsável pela qualidade dos produtos acabados, mas apenas um dos responsáveis por 

ltada para as maquinas, 
ferramentas e equipamentos e melhor ainda de forma preventiva, evitando paralisações 

primas, peças e conjuntos 
matérias auxiliares. É 

freqüente encontrar este departamento sob a subordinação do Gerente Financeiro, 
devido mais a um comodismo de controle ou de localização do que a uma 
funcionalidade. Ele deve pertencer preferencialmente ao Gerente Industrial, pois é 

se mais de 50% dos itens arrolados entre os itens comprados. 

 

São dois os tipos fundamentais de estruturas organizacionais: o Hierárquico e o 
Funcional. Podendo ainda haver outras formações combinadas e derivadas. São 
representações muito dinâmicas uma vez que podem receber alterações, inclusões e 
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exclusões sempre que um fato administrativo imponha necessidade. È comum o 
organograma passar por reformulação sempre que uma pessoa nele inserida mude de 
posição na empresa, ou quando um departamento deixe de existir ou ainda, seja criado.

 

É a representação gráfica da estrutura organizacional de uma empresa ou de um 
departamento. Representa graficamente a organização, ou seja, a distribuição de 
funções, de departamentos, de repartições de trabalho, bem como as relações entre 
esses órgãos. 

 
 
5.4.1. Estrutura do Tipo 

Como o próprio nome expressa “Hierárquico”, tem como 
hierarquia com que a empresa é
tipo de estrutura. 

Figura 

 

VANTAGENS: 

• Facilidade de transmissão de ordem, pela brevidade

• Facilidade na manutenção da disciplina e dos

• Estrutura simples e de fácil compreensão.
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e um fato administrativo imponha necessidade. È comum o 
organograma passar por reformulação sempre que uma pessoa nele inserida mude de 
posição na empresa, ou quando um departamento deixe de existir ou ainda, seja criado.

Organograma 

fica da estrutura organizacional de uma empresa ou de um 
departamento. Representa graficamente a organização, ou seja, a distribuição de 
funções, de departamentos, de repartições de trabalho, bem como as relações entre 

Estrutura do Tipo Hierárquico 

Como o próprio nome expressa “Hierárquico”, tem como estrutura
hierarquia com que a empresa é composta e dirigida. A Figura 6 traz um exemplo

Figura 6: Estrutura do Tipo Hierárquico 

Facilidade de transmissão de ordem, pela brevidade de linhas de comunicação.

Facilidade na manutenção da disciplina e dos controles. 

e de fácil compreensão. 
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e um fato administrativo imponha necessidade. È comum o 
organograma passar por reformulação sempre que uma pessoa nele inserida mude de 
posição na empresa, ou quando um departamento deixe de existir ou ainda, seja criado. 

fica da estrutura organizacional de uma empresa ou de um 
departamento. Representa graficamente a organização, ou seja, a distribuição de 
funções, de departamentos, de repartições de trabalho, bem como as relações entre 

estrutura representar a 
traz um exemplo desse 

 

de linhas de comunicação. 



APOSTILA DE NOÇÕES DA 

 

 

• Menor atividade de caráter burocrático.

• Nítida e clara delimitação das responsabilidades.

• Facilidade de implantação.

 

DESVANTAGENS: 

• Dificuldade de introduzir especializações.

• Rigidez e inflexibilidade nas relações formais.

• Congestionamento nas linhas de comunicações à

• Dificuldade de cooperação e iniciativa.

• Comunicações indiretas lentas e passíveis de

• É mais indicado para pequenas empresas.

 

5.4.2. Estrutura do Tipo Funcional

O organograma do tipo Funcional tem como 
forma como a empresa funciona
dirigente desempenha na empresa.
estrutura. 

Figura 

 

OBS.: Por questões de bom desempenho e ética, a
passar pela chefia imediata
caso de sua ausência, ser informada por cópia ou a ela dado
possível. 
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Menor atividade de caráter burocrático. 

Nítida e clara delimitação das responsabilidades. 

Facilidade de implantação. 

Dificuldade de introduzir especializações. 

Rigidez e inflexibilidade nas relações formais. 

namento nas linhas de comunicações à medida que a empresa cresce.

Dificuldade de cooperação e iniciativa. 

Comunicações indiretas lentas e passíveis de distorções. 

É mais indicado para pequenas empresas. 

Estrutura do Tipo Funcional 

do tipo Funcional tem como estrutura representar graficamente a 
forma como a empresa funciona propriamente dito. Leva em conta a função que cada 
dirigente desempenha na empresa. A Figura 7 mostra um exemplo desse tipo de 

Figura 7: Estrutura do Tipo Funcional 

: Por questões de bom desempenho e ética, as informações e as ordens devem 
passar pela chefia imediata antes de qualquer ação a ser tomada pelo funcionário. Em 
caso de sua ausência, ser informada por cópia ou a ela dado conhecimento tão logo 
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medida que a empresa cresce. 

representar graficamente a 
dito. Leva em conta a função que cada 

mostra um exemplo desse tipo de 

 

s informações e as ordens devem 
ação a ser tomada pelo funcionário. Em 

conhecimento tão logo 
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VANTAGENS: 

• Permite aplicar métodos de produção mais eficientes. 

• Possibilita fazer bom emprego da especialização. 

• Permite melhor supervisão técnica. 

• Permite ampla comunicação direta, sem intermediários. 

• Separa as funções de planejamento e controle das de execução. 

 

DESVANTAGENS: 

• Contraria o princípio organizativo da unidade de comando. 

• Torna fraco o controle disciplinar. 

• Torna difícil a coordenação de várias funções. 

• Aumenta as linhas de comunicação e seu custo. 

• Cria concorrência entre especialistas. 

• Tendência a tensões e conflitos dentro da empresa. 

• Perda da visão de conjunto. 

• Diminui a rapidez no cumprimento das determinações da chefia. 

 

5.4.3. Estrutura do Tipo Hierárquico Consultivo 

Usada quando há assistentes de administração (geralmente consultores) na 
estrutura. Órgãos de consultoria (staff) não possuem autoridade para impor seu ponto de 
vista diretamente no processo produtivo. São órgãos que estudam, analisa e propõem 
melhorias. A Figura 8 mostra um exemplo desse tipo de estrutura. 

 

“ENQUANTO A FUNÇÃO COMANDA, A ASSISTÊNCIA RECOMENDA” 

 

Principais tarefas normalmente atribuídas a um órgão de consultoria: 

• Coletas de informações pertinentes a uma situação particular. 

• Interpretação de normas ou de situações. 

• Coordenação interna por meio de planificação prévia ou do controle de 
desenvolvimento de atividades. 

• Assistência na implantação de novos processos e no desenvolvimento de várias 
operações da empresa. 

• Fornecimento de serviços auxiliares às atividades de linha (compras, pessoal, 
manutenção, assistência técnica). 
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Figura 8: Estrutura do Tipo Hierárquico Consultivo

 

5.4.4. Estrutura do Tipo Hierárquico Funcional

Os órgãos em posição funcional podem emitir, diretamente, ordens concernentes à 
matéria a seu cargo. Os subordinados são responsáveis pela aplicação
o chefe imediatamente superior na linha
que emitiu a ordem. A Figura 

 

Figura 9: Estrutura do Tipo Hierárquico Funcional
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: Estrutura do Tipo Hierárquico Consultivo

Estrutura do Tipo Hierárquico Funcional 

Os órgãos em posição funcional podem emitir, diretamente, ordens concernentes à 
Os subordinados são responsáveis pela aplicação da norma perante 

o chefe imediatamente superior na linha hierárquica, e não perante o órgão funcional 
Figura 9 mostra um exemplo desse tipo de estrutura.

: Estrutura do Tipo Hierárquico Funcional 
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: Estrutura do Tipo Hierárquico Consultivo 

Os órgãos em posição funcional podem emitir, diretamente, ordens concernentes à 
da norma perante 

hierárquica, e não perante o órgão funcional 
desse tipo de estrutura. 
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5.4.5. Estrutura Centralizadora

Tem por formação básica a centralização do comando. 
exemplo desse tipo de estrutura. 
gerencia da administração.
pequenas empresas, principalmente
centralização é necessária devido a necessidades de
especialização. 

O desenvolvimento profissional e a implantação de novas idéias em uma empresa 
de estrutura organizacional centralizada é, em via
delegação de poderes e responsabilidades pelo dirigente que, em vias de regra é quem 
faz com que todas as decisões emanem

Figura 

 

5.4.6. Estrutura Descentralizada

Diferentemente da anterior, centralizadora, na estrutura descentralizada
é administrada por delegação de poderes e responsabilidades a diversos profissionais, 
cada um em sua área de competência.
11. 

 

VANTAGENS: 

• Rapidez nas decisões, pela proximidade entre o problema e o responsável pela 
decisão. 

• Identificação dos bons e maus resultados da atuação dos dirigentes periféricos.

• Diminuição da esfera de controle do dirigente central.

• Aumento de Competências.
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Estrutura Centralizadora 

Tem por formação básica a centralização do comando. A Figura 
exemplo desse tipo de estrutura. É adotado geralmente por imposição pessoal do modo
gerencia da administração. Essa estrutura é geralmente adotada, também por micro e 

sas, principalmente aquelas com características familiares, onde a 
centralização é necessária devido a necessidades de redução custo ou fatores de 

O desenvolvimento profissional e a implantação de novas idéias em uma empresa 
zacional centralizada é, em via de regra, dificultado pela falta de 

responsabilidades pelo dirigente que, em vias de regra é quem 
faz com que todas as decisões emanem dele. 

Figura 10: Estrutura Centralizadora 

Estrutura Descentralizada 

Diferentemente da anterior, centralizadora, na estrutura descentralizada
delegação de poderes e responsabilidades a diversos profissionais, 

cada um em sua área de competência. Um exemplo dessa estrutura é mostrado na 

Rapidez nas decisões, pela proximidade entre o problema e o responsável pela 

Identificação dos bons e maus resultados da atuação dos dirigentes periféricos.

a esfera de controle do dirigente central. 

Aumento de Competências. 
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Figura 10 mostra um 
É adotado geralmente por imposição pessoal do modo 

Essa estrutura é geralmente adotada, também por micro e 
aquelas com características familiares, onde a 

redução custo ou fatores de 

O desenvolvimento profissional e a implantação de novas idéias em uma empresa 
de regra, dificultado pela falta de 

responsabilidades pelo dirigente que, em vias de regra é quem 

 

Diferentemente da anterior, centralizadora, na estrutura descentralizada a empresa 
delegação de poderes e responsabilidades a diversos profissionais, 

estrutura é mostrado na Figura 

Rapidez nas decisões, pela proximidade entre o problema e o responsável pela 

Identificação dos bons e maus resultados da atuação dos dirigentes periféricos. 
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DESVANTAGENS: 

• Possível duplicação de cargos e equipamentos.

• Aumento do custo de comunicação.

• Possível desuniformidade de ação por parte dos dirigentes.

• Necessidade de dispor de dirigentes
atuação. 

Figura 

 

5.4.7. Estrutura Mista 

Nesse tipo de estrutura podemos ter o organograma configurado por dois tipos 
diferentes de critérios: 

• Critério de separação funci
processo - Figura 

• Critério de separação por n
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Possível duplicação de cargos e equipamentos. 

Aumento do custo de comunicação. 

Possível desuniformidade de ação por parte dos dirigentes. 

Necessidade de dispor de dirigentes adequadamente treinados por área de 

Figura 11: Estrutura Descentralizada 

Nesse tipo de estrutura podemos ter o organograma configurado por dois tipos 

eparação funcional por tipo de cliente, por p
Figura 12. 

Critério de separação por níveis hierárquicos - Figura 13. 

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 26 

Prof. Augusto F. Liska, Msc  

adequadamente treinados por área de 

 

Nesse tipo de estrutura podemos ter o organograma configurado por dois tipos 

onal por tipo de cliente, por produto e por 
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Figura 12: Estrutura Mista 

Figura 13: Estrutura Mista 

 

5.5. Critérios de Departamentalização

Departamentalizar é agrupar tarefas que se assemelham, de acordo com as funções 
principais, de modo a permitir
possibilitar a administração uma visualização dos processos como
principais critérios de departamentalização são:

a. Departamentalização por Função

Inspetores numa seção de controle de
desenvolvimento de produtos; Compradores em uma 
Químicos em setor de análises; Contadores num setor de contabilidade; etc. Ex.: 
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: Estrutura Mista – Separação por Cliente/Produto/Processo

: Estrutura Mista – Separação por Níveis Hierárquicos

érios de Departamentalização 

Departamentalizar é agrupar tarefas que se assemelham, de acordo com as funções 
principais, de modo a permitir um acompanhamento por partes e ao mesmo tempo 
possibilitar a administração uma visualização dos processos como
principais critérios de departamentalização são: 

Departamentalização por Função – Mecânicos em uma seção de produção; 
Inspetores numa seção de controle de qualidade; Pesquisadores em uma seção de 
desenvolvimento de produtos; Compradores em uma seção de
Químicos em setor de análises; Contadores num setor de contabilidade; etc. Ex.: 
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Separação por Cliente/Produto/Processo 

 

Separação por Níveis Hierárquicos 

Departamentalizar é agrupar tarefas que se assemelham, de acordo com as funções 
um acompanhamento por partes e ao mesmo tempo 

possibilitar a administração uma visualização dos processos como um todo. Os 

Mecânicos em uma seção de produção; 
qualidade; Pesquisadores em uma seção de 

seção de suprimentos; 
Químicos em setor de análises; Contadores num setor de contabilidade; etc. Ex.: 
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Uma editora gráfica pode, segundo este critério, ser organizada em 4 
departamentos como: Redação – Gráfica – Publicidade – Distribuição. 
 

b. Departamentalização por Produtos – Uma indústria eletroeletrônica que 
fabrique, por exemplo, lâmpadas, componentes eletrônicas, eletrodomésticos, 
motores, etc., pode produzi-los separadamente em prédios diferentes, sob chefias 
diferentes, em fábricas diferentes ou até mesmo, sob chefias autônomas. 
Empresas do ramo de produtos químicos diversificados geralmente se 
administram dessa forma. Ex.: Fábrica de herbicidas, fábrica de fungicidas, 
fábrica de corantes, etc. 
 

c. Departamentalização por Território – Uma empresa com mercado nacional, 
dividindo seus departamentos por áreas geográficas, de modo à melhor atender 
seus clientes (vendas), reduzir transportes, ocupar mão de obra especializada, 
etc. Ex.: Uma rede de estradas de ferro com suas linhas divididas em trechos e 
cada uma administradas por um gerente. 
 

d. Departamentalização por Clientes – Escritório de engenharia. Escritório de 
consultoria. Produção de peças para montagem. Produção de peças para 
concessionárias e distribuidores. Produção para o cliente A. Produção para o 
cliente B. 
 

e. Departamentalização por Processos – Dependendo do tamanho de cada 
processo a empresa pode ser dividida em: Fundição, Rebarbamento, Usinagem, 
Acabamento, Montagem, Embalagem, Inspeção e Expedição. 
 

f. Departamentalização por Projeto – Grupo de pesquisadores por projeto. Grupo 
de desenvolvimento de caminhões. Grupo de desenvolvimento de motores. 
Grupo de produção de carros de combate. Grupo de produção de munição. 
 

g. Departamentalização por Tempo – Separação do pessoal por turno como, por 
exemplo, em três turnos de oito horas. 
 

h. Departamentalização por Quantidade - Exemplo, 20 operários chefiados por 
um encarregado, 6 encarregados chefiados por um supervisor e 3 supervisores 
chefiados por um gerente. 
 

i. Departamentalização por Princípio do maior uso – O departamento que mais 
uso faça de uma atividade deve tê-la sob sua jurisdição. 
 

j. Departamentalização por Princípio do interesse - O administrador que tenha 
mais interesse ou competência para uma atividade deve recebê-la. 
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k. Departamentalização por Princípio da separação de controle – As atividades 
diversas devem ser separadas por departamento, a fim de se suprimir a 
concorrência entre elas. Ex. Oficina de Manutenção, Ferramentaria, 
Almoxarifado, Compras de pequeno valor, Segurança do pessoal, Segurança 
Patrimonial, etc. 

 

5.6. Amplitude Administrativa 

É a quantidade de subordinados e tarefas que um gerente, supervisor ou 
encarregado pode efetivamente dirigir.  

A Amplitude Administrativa pode aumentar nos seguintes casos: 

• Quando o chefe possui maior capacidade e energia; 

• Quando os subordinados têm maior capacidade; 

• Quando a empresa é bem organizada, com objetivos bem definidos, possui 
normas de serviços e treina seus funcionários. 
 

A Amplitude Administrativa deve diminuir nos seguintes casos: 

• Quando a tarefa da seção for menos rotineira; 

• Quando as tarefas dos subordinados exigem maior grau de iniciativa e de 
improvisação; 

• À medida que sobe o nível hierárquico do chefe. 

 

5.7. Autoridade e Responsabilidade 

Autoridade é o direito de dar ordens e de exigir obediência dentro das relações 
trabalhistas entre empregador e empregado. 

Responsabilidade é a obrigação de prestar conta pelo desempenho das tarefas. 

A Autoridade pode ser delegada por um chefe a um subordinado para que este 
possa bem executar suas tarefas. Deve ser clara, específica, de preferência por escrito e 
acompanhada também de proporcional Responsabilidade. 

A Responsabilidade Final não pode ser delegada. Cada chefe é inteiramente 
responsável pelos atos de seus subordinados, estando ele presente ou mesmo ausente.  

Quem delega a responsabilidade é responsável pela delegação. O princípio da 
paridade de autoridade e responsabilidade diz que “Para uma pessoa poder bem cumprir 
a tarefa pela qual é responsável, ela precisa ter a autoridade e a responsabilidade 
adequadas”. 

 

 



APOSTILA DE NOÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 30 

 

Prof. Augusto F. Liska, Msc  

 

Princípio da Unidade de Comando:  

“Um subordinado deve ter somente um chefe a quem se reportar” 

A dualidade de comando é uma das formas que mais prejudica a organização e o 
controle de um processo produtivo. É tanto prejudicial para o subordinado que não sabe 
a qual dos chefes se reportar como para a chefia que se prejudica por dividir com outra 
autoridade, responsabilidade e competência. 

DISCUSSÃO EM AULA. 
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5.8. Organização Matricial

A Departamentalização Matricial
Departamentalização, no qual equipes compostas por pessoas de diversas especialidades 
são reunidas com o objetivo de realizar tarefas com características temporárias. Ela 
evoluiu a partir da Departamentalização Funcional tradicional, aliada a di
das estruturas de projeto ou produto. Esse tipo de arranjo da organização permite que se 
adote como ferramenta auxiliar de cálculos e computação elementos da Matemática
conhecidos como "Teoria das Matrizes"

Figura 

 

5.8.1. Conceitos e Origens das Organizações M

De forma a aumentar a eficiência, descentralizar a autoridade e a 
responsabilidade, e trazer o controle das empresas para mais próximo dos gerentes, os 
teóricos organizacionais desenvolveram várias maneiras de dividir a Organização em 
subunidades. O objetivo era chegar a um arranjo ordenado de partes organizacionais
interdependentes, os quais se convencionaram chamar de departamentos.
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Organização Matricial 

Departamentalização Matricial ou Organização Matricial é um tipo 
Departamentalização, no qual equipes compostas por pessoas de diversas especialidades 
são reunidas com o objetivo de realizar tarefas com características temporárias. Ela 
evoluiu a partir da Departamentalização Funcional tradicional, aliada a di
das estruturas de projeto ou produto. Esse tipo de arranjo da organização permite que se 
adote como ferramenta auxiliar de cálculos e computação elementos da Matemática

Teoria das Matrizes" 

Figura 14: Exemplo – Organização Matricial 

Conceitos e Origens das Organizações Matriciais 

De forma a aumentar a eficiência, descentralizar a autoridade e a 
responsabilidade, e trazer o controle das empresas para mais próximo dos gerentes, os 

s desenvolveram várias maneiras de dividir a Organização em 
subunidades. O objetivo era chegar a um arranjo ordenado de partes organizacionais

s quais se convencionaram chamar de departamentos.
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é um tipo híbrido de 
Departamentalização, no qual equipes compostas por pessoas de diversas especialidades 
são reunidas com o objetivo de realizar tarefas com características temporárias. Ela 
evoluiu a partir da Departamentalização Funcional tradicional, aliada a dinamicidade 
das estruturas de projeto ou produto. Esse tipo de arranjo da organização permite que se 
adote como ferramenta auxiliar de cálculos e computação elementos da Matemática 

 

De forma a aumentar a eficiência, descentralizar a autoridade e a 
responsabilidade, e trazer o controle das empresas para mais próximo dos gerentes, os 

s desenvolveram várias maneiras de dividir a Organização em 
subunidades. O objetivo era chegar a um arranjo ordenado de partes organizacionais 

s quais se convencionaram chamar de departamentos. 
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O processo de divisão da estrutura organizacional em departamentos recebe o 
nome de departamentalização, e surge como parte integral do processo de delegação do 
poder e sua respectiva autoridade. 

A matriz organizacional evoluiu essencialmente como uma rede de interações 
entre as equipes de projeto e os elementos funcionais tradicionais. Especificamente, a 
Departamentalização Matricial caracteriza-se pela fusão entre a Departamentalização 
Funcional com a Departamentalização de Projeto ou Produto. Na Departamentalização 
Matricial, uma equipe de trabalho é estabelecida e cruza as fronteiras organizacionais. 
Um gerente de projeto é definido para cada projeto, e estes são geridos como atividades 
distintas, focadas em seus objetivos.  

Os problemas de coordenação que atormentam outras estruturas de projetos são 
minimizados pela Departamentalização Matricial, pois as pessoas mais importantes para 
a consecução de um objetivo trabalham em grupo com hierarquia definida na matriz de 
projetos. Nesta estrutura, as pessoas permanecem vinculadas as suas respectivas 
unidades funcionais e movimentam-se na organização apenas para desenvolver um 
determinado projeto. 

Este organismo dinâmico permite o reaproveitamento das equipes de trabalho, 
pois os projetos acontecem em grande quantidade e os profissionais seguem de um para 
o outro, desempenhando diferentes papeis em cada um deles, de acordo com sua 
especialização e as habilidades necessárias a cada empreendimento. A grande vantagem 
que existe nesta abordagem, é que são otimizados recursos e especialistas, pois 
finalizada a fase de projeto –-- enquanto o produto final segue para a produção –-- estes 
profissionais retornam aos seus respectivos órgãos funcionais, ou são remanejados para 
novos projetos. 

 

5.8.2. A Hierarquia nas Estruturas Matriciais 

Na Departamentalização Matricial, o gerente de projeto ou de produto, pode 
reportar-se apenas a um executivo de alto nível na estrutura hierárquica da organização, 
mas também existem casos em que ele deve reportar-se aos gerentes funcionais de 
maior interesse no projeto. Apesar disto, os membros específicos nas equipes de 
trabalho normalmente continuam associados aos seus respectivos departamentos 
funcionais e mantém suas responsabilidades no trabalho departamental rotineiro. 

Os membros dos grupos de trabalho podem ser designados para múltiplas equipes 
de projeto ou produtos, com as quais mantém diferentes responsabilidades. Nestes 
projetos, a manutenção da autoridade e das responsabilidades são temporárias e 
dependem das habilidades requeridas, isto é, um supervisor em um determinado projeto 
pode ser um trabalhador em outro.  

Se os gerentes de projetos em uma situação matricial, não mantém um bom 
relacionamento com os gerentes funcionais, conflitos de interesses e prioridades podem 
surgir, o que por sinal, é citado por muitos autores como um dos principais riscos na 
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implantação da Departamentalização Matricial. A possibilidade de dupla subordinação é 
um risco inerente, o que fere o princípio da cadeia de comando. 

Em muitas organizações o princípio da cadeia de comando é muito presente. O 
papel do gerente é entregar as ordens, enquanto que o empregado cumpre sob a 
monitoria da gerência. Ambas as partes compartilham responsabilidade por suas 
realizações, porém, como Longnecker sugere em seu livro Principles of Management 

and Organizational Behavior, a boa comunicação fortalece as bases deste 
relacionamento, e neste ponto é onde o papel da administração é fundamental, na 
definição clara da gerência e de suas competências. 

No caso das organizações matriciais, os empregados frequentemente têm dois 
gerentes ou supervisores, violando os princípios de unidade de comando e cadeia de 
comando. Para serem eficientes, os gerentes que trabalham nestas organizações, 
aprendem a compartilhar o poder, fazendo uso do confrontamento direto para resolver 
questões divergentes, e utilizando todas as direções da organização para disseminar 
informação. Estas estruturas são mais flexíveis ao princípio da cadeia de comando. 

O gerenciamento de projeto é uma função coordenativa, enquanto que o 
gerenciamento matricial é uma função fundamentalmente colaborativa. Em um projeto 
coordenativo, o trabalho é atribuído a pessoas ou unidades, que realizam tarefas a sua 
própria maneira, sob a tutela do gerente de projeto. Na organização colaborativa, ou 
matricial, o compartilhamento das informações é obrigatório e diversas pessoas, ou 
equipes de trabalho, são necessárias para que a tarefa seja realizada. 

Existem certas regras necessárias ao desenvolvimento da organização matricial: 

• Os participantes devem passar a maior parte do tempo dedicado ao projeto, pois 
isto propicia alto grau de comprometimento e lealdade; 

• O comprometimento deve surgir através de canais horizontais e verticais. Bons 
canais de comunicação e livres de obstrução devem ser estabelecidos entre os 
gerentes; 

• É de vital importância, o estabelecimento de métodos eficientes para solução de 
conflitos; 

• Ambos, os gerentes funcionais e de projetos ou produtos, devem estar dispostos 
a fazer concessões sobre recursos e especialistas. 

Em empresas que trabalham apenas com um projeto ou produto, é comum que a 
autoridade total em uma estrutura matricial, seja delegada aos gerentes de projeto ou 
produto, no entanto, existem situações em que estes são designados para tarefas que 
precisam do apoio ou do compartilhamento de recursos dos departamentos funcionais, 
como o departamento de Recursos Humanos, Financeiro, Marketing, entre outros. A 
alta especialização dos departamentos funcionais permite que estes se tornem cada vez 
mais aptos em prover o suporte necessário para atender as necessidades dos 
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departamentos de projetos e de produtos, desempenhando um grande papel para o 
sucesso do empreendimento e a consolidação dos objetivos organizacionais. 

Normalmente os projetos podem ser gerenciados dentro de uma empresa por duas 
estruturas: 

• Organização Funcional: Onde o projeto é dividido e atribuído a áreas 
funcionais da organização, com a coordenação feita pelos níveis mais altos e 
funcionais de gerência; 

• Equipe de Projeto Independente: Onde um gerente é encarregado pela 
formação de um núcleo de pessoas vindas de diversas áreas funcionais, as quais 
são destinadas a trabalhar no projeto em tempo integral. 

Pelo uso da Departamentalização Matricial, a gama de opções a disposição da 
organização é aprimorada, e a autoridade do gerente de projeto ou produto passa a ser 
extensa ou limitada, dependendo da prioridade e do tipo de projeto. Se o gerente de 
projeto tem ampla autoridade sob a maioria dos aspectos do projeto e está associado a 
ele em tempo integral, chamamos esta estrutura de Matriz de Projeto, também chamada 
por alguns autores como Strong Matrix (Matriz Forte). Se um gerente de projeto tem 
autoridade pequena, e está associado a este projeto apenas parte do tempo –-- situação 
em que os gerentes funcionais tem grande influência nas atividades do projeto --- este 
tipo de estrutura recebe o nome de Matriz Funcional, também chamada por alguns 
autores como Weak Matrix (Matriz Fraca). Há também a Matriz Balanceada, que 
representa um meio termo entre as definições anteriores. Portanto, temos: 

• Matriz Funcional: A administração do projeto é feita pelo gerente, através da 
coordenação das diferentes gerências de áreas funcionais; 

• Matriz Balanceada: O gerente é designado para o projeto e interage em bases 
iguais com os gerentes funcionais; 

• Matriz de Projetos: A autoridade é exercida pelo gerente de projeto, que é 
responsável por sua conclusão, fazendo uso de sua autoridade para mobilizar 
recursos e definir equipes de trabalho. 

Em um estudo que procurou analisar o papel do modelo de gerenciamento de 
projetos em 546 casos de sucesso, chegou-se a conclusão de que projetos contando 
apenas com a Organização Funcional, ou com a Matriz Funcional, foram menos bem 
sucedidos do que aqueles que usaram uma Matriz Balanceada, Matriz de Projetos, ou 
uma Equipe de Projeto Independente. Por sua vez, a Matriz de Projetos, obteve melhor 
desempenho do que a Matriz Balanceada em relação a cumprir prazos e foi melhor do 
que a Equipe de Projeto Independente em relação ao controle de custos. 

A hierarquia dentro da Departamentalização Matricial, também sofre influência de 
fatores externos à organização, pois é comum que muitos projetos sofram pressão vinda 
de fora, para que exista apenas uma pessoa ou equipe na centralização do controle do 
projeto, com a qual haverá a interlocução com o cliente, mesmo que internamente o 
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projeto seja conduzido pela autoridade compartilhada entre os gerentes funcionais e de 
projetos ou produtos. 

 

5.8.3. Benefícios 

Nos casos em que os requisitos necessários para a utilização da 
Departamentalização Matricial são atendidos, a organização beneficia-se dos seguintes 
fatores: 

a. Foco claramente definido no projeto ou produto. O projeto ou produto tem foco 
claro e prioridade, porque tem sua própria organização e gerência independentes. A 
maioria das vantagens de uma estrutura puramente voltada para projetos, só são 
totalmente absorvidas pelo uso da Departamentalização Matricial, onde a estrutura 
funcional existe primariamente para apoiá-los. Esta estrutura facilita o cumprimento 
de prazos e do orçamento. 

b. Flexibilização da equipe de trabalho. A formação das equipes de trabalho em 
organizações matriciais é facilitada, porque pessoas e recursos de diferentes áreas 
funcionais estão disponíveis sem que se faça necessária uma nova atribuição de 
cargos, o que otimiza o uso da força de trabalho, pois o profissional ou está 
trabalhando em um projeto ou produto, ou está dedicado as tarefas do seu órgão 
funcional. Além disto, em organizações que se utilizam da Departamentalização 
Matricial, há o aproveitamento de recursos técnicos escassos, pois estes ficam 
disponíveis para uma ampla gama de projetos, o que impacta na minimização dos 
custos. 

c. Adaptabilidade as necessidades gerenciais e fatores externos. Pelo uso das 
Matrizes Funcional, Balanceada e de Projetos, temos a adaptabilidade da organização 
a uma ampla gama de projetos e produtos, alguns que requerem forte apoio dos 
gerentes de linha e outros que requerem gerenciamento independente. A estrutura 
matricial pode se adaptar mais rapidamente as constantes mudanças tecnológicas e de 
mercado do que as estruturas tradicionais ou puramente funcionais. Isto se dá 
principalmente pelo contato entre as pessoas, onde a iniciativa e o pensamento 
criativo são incentivados e excedem as responsabilidades funcionais. 

d. Possibilidades para o desenvolvimento da equipe. A Departamentalização 
Matricial enfatiza o trabalho em equipe, onde as pessoas serão preparadas para novos 
desafios e responsabilidades, os quais não seriam comumente oferecidos em uma 
organização puramente funcional. Estas pessoas podem ter contato com novas áreas 
técnicas, desenvolver habilidades de gerenciamento, e passar por um leque de 
experiências que mantém o interesse e motivação no trabalho. Definitivamente, esta 
vivência leva a empregados mais eficientes, com alto grau de independência e 
flexibilidade, e pelo fato das pessoas tornarem-se mais responsáveis pela qualidade 
do seu próprio trabalho em grupos orientados a projetos, a produtividade corporativa 
é aprimorada. 
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5.8.4. Desvantagens 

As desvantagens e conflitos potenciais resultantes da Departamentalização 
Matricial devem ser entendidos e solucionados de forma que não representem 
impedimento para os grandes benefícios oferecidos por este modelo. Os problemas mais 
frequentemente relatados por organizações que adotam a Departamentalização 
Matricial, incluem: 

a. Conflitos Internos. Os conflitos entre as prioridades das gerências funcionais e de 
projetos ou produtos, são inevitáveis. A questão de “quem está no comando?”, afeta 
o trabalho rotineiro tanto dos departamentos funcionais como dos departamentos de 
projetos ou produtos. A divisão dos relacionamentos de autoridade e 
responsabilidade nas organizações matriciais são inerentemente complexas. Na 
Departamentalização Matricial não há lugar para gerentes intratáveis e autocráticos 
com uma visão estreita das responsabilidades organizacionais. 

b. Relação de comando e autoridade complexos. Alguns autores consideram que a 
grande desvantagem da estruturação matricial da organização, está na possibilidade 
de dupla subordinação, o que resulta na ambigüidade do comando, o que pode gerar 
conflito de interesses entre as chefias funcionais, com as de projeto ou produtos. Não 
há unidade de comando na organização matricial, uma clara violação aos princípios 
de gerenciamento tradicionais. Os membros da equipe são frequentemente pegos 
entre demandas conflitantes entre os gerentes funcionais e de projetos. O desconforto 
e a incerteza de ter mais do que um chefe ao mesmo tempo, não pode ser descrita 
para alguém que nunca passou por esta situação. É claro, que se dois chefes são 
adequadamente orientados e mantém entre si comunicação franca, muitas destas 
dificuldades podem ser resolvidas ou eliminadas. Também se faz necessário que a 
administração da organização defina claramente a gerência e atribua-lhe as 
competências necessárias. 

c. Complexo sistema de compensação dos empregados. Na Departamentalização 
Matricial, a qual gerente compete a avaliação da performance do empregado, ou 
fazer sua recomendação para promoções e aumentos de salário? Se as 
responsabilidades e autoridades para recompensas não são claramente identificadas, 
o empregado pode ter a sensação de falta de reconhecimento. Portanto, é importante 
definir uma forma de recompensar os membros envolvidos nas equipes matriciais, e 
que ambas as responsabilidades (funcionais e de projetos/produtos), sejam levadas 
em conta para a avaliação de sua performance. 

d. Resistência ao fim da organização matricial. Por sua característica de 
temporariedade e pela dinâmica oferecida por novos projetos, os membros da equipe 
podem preferir seu papel no projeto, às suas responsabilidades na estrutura funcional, 
criando um interessante desafio motivacional para os gerentes. Pela identificação de 
seus membros com suas tarefas, os projetos matriciais frequentemente encontram 
resistência ao encerramento. 
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6. Funções e Ferramentas dos Departamentos na Indústria 

Neste item da disciplina de Noções da Organização Industrial a proposta é 
aprofundar o estudo das funções dos principais departamentos mais comumente 
encontrados nas indústrias. Além de suas funções queremos discutir e aprender sobre as 
ferramentas de gestão que esses departamentos usam e analisar o perfil típico do 
trabalhador e gestor desses departamentos. 

Esse aprofundamento será feito na forma de pesquisa em grupos de alunos da 
disciplina. Cada grupo irá pesquisar um departamento e apresentar suas conclusões por 
meio de: 

• Explanação oral para toda a classe (pelo menos 2 horas de duração – incluindo 
perguntas e discussões dos conceitos); 

• Trabalho escrito para avaliação do professor. 

 

A realização da pesquisa e elaboração da apresentação e documento poderá ser 
feita durante as aulas planejadas para este fim. O professor da disciplina estará à 
disposição dos alunos para orientar a elaboração do trabalho e explanação. 

Os grupos poderão utilizar “consultoria” de profissionais que atuam nas funções 
que são objeto da pesquisa 

Demais detalhes dessa pesquisa poderão ser ajustados em comum acordo entre os 
grupos e o professor da disciplina. Cada aluno será avaliado por sua: 

• Participação na elaboração do trabalho; 

• Participação na explanação do seu grupo; 

• Participação nas discussões das explanações dos outros grupos; 

• Conteúdo do trabalho escrito entregue pelo grupo. 

 

As funções sugeridas para pesquisa são: 

• Departamento de Marketing e Vendas; 

• Departamento Contábil e Financeiro; 

• Departamento de Recursos Humanos; 

• Departamento de Compras; 

• Departamento de Controle de Qualidade; 

• Departamento de Produção; 

• Departamento de Projeto 

• Departamento de Assistência Técnica. 
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A Hierarquia das Necessidades Humanas

Abraham Maslow foi um psicólogo de grande destaque por causa de seu estudo 
relacionado às necessidades humanas. Segundo ele, o homem é motivado segundo suas 
necessidades que se manifestam em graus de importância onde as fisiológicas são as 
necessidades iniciais e as de realização pessoal são as necessidades finais. Cada 
necessidade humana influencia na motivação e na realização do indivíduo que o faz 
prosseguir para outras necessidades que marcam uma pirâmide hierárquica conforme 
mostra a Figura 15. 

 

As necessidades fisiológicas
segundo Maslow, representam as necessidades
alimentação, sono, abrigo, água, excreção e outros. 

As necessidades de 
fisiológicas. São representadas por necessidades de segurança e estabilidade, como 
proteção contra a violência, proteção para saúde, recursos financeiros e outros. 
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Necessidades Humanas 

Abraham Maslow foi um psicólogo de grande destaque por causa de seu estudo 
relacionado às necessidades humanas. Segundo ele, o homem é motivado segundo suas 
necessidades que se manifestam em graus de importância onde as fisiológicas são as 

ciais e as de realização pessoal são as necessidades finais. Cada 
necessidade humana influencia na motivação e na realização do indivíduo que o faz 
prosseguir para outras necessidades que marcam uma pirâmide hierárquica conforme 

Figura 15: Pirâmide de Maslow 

fisiológicas que se encontram como base para a pirâmide, 
segundo Maslow, representam as necessidades relacionadas ao organismo como 
alimentação, sono, abrigo, água, excreção e outros.  

As necessidades de segurança aparecem após o suprimento das necessidades 
fisiológicas. São representadas por necessidades de segurança e estabilidade, como 

a violência, proteção para saúde, recursos financeiros e outros. 
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que se encontram como base para a pirâmide, 
relacionadas ao organismo como 

aparecem após o suprimento das necessidades 
fisiológicas. São representadas por necessidades de segurança e estabilidade, como 

a violência, proteção para saúde, recursos financeiros e outros.  
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As necessidades sociais somente aparecerão após as necessidades de segurança 
serem supridas. São necessidades sociais: amizades, socialização, aceitação em novos 
grupos, intimidade sexual e outros. 

As necessidades de status e estima ocorrem depois que as necessidades sociais 
são supridas, são necessidades de status e estima a autoconfiança, reconhecimento, 
conquista, respeito dos outros, confiança.  

As necessidades de auto-realização que se encontram no topo da pirâmide 
hierárquica é a moralidade, criatividade, espontaneidade, auto desenvolvimento, 
prestígio.  

O ser humano busca sempre melhorias para sua vida. Dessa forma, quando uma 
necessidade é suprida aparece outra em seu lugar, tais necessidades são representadas na 
pirâmide hierárquica. Quando as necessidades humanas não são supridas sobrevêm 
sentimentos de frustração, agressividade, nervosismo, insônia, desinteresse, passividade, 
baixa auto-estima, pessimismo, resistência a novidades, insegurança e outros. Tais 
sentimentos negativos podem ser recompensados por outros tipos de realizações.  
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ANEXO B 
 

Resumo do livro “Developing the Leader Within You” por John C. Maxwell. 

Thomas Nelson Publishers – 2000. 

 

Aprendendo a Liderar 

Não importa o quanto bom você é no seu trabalho, o quão ambiciosos seus 
objetivos são e quanta energia você tem, se você não é um líder, nada disso irá garantir 
seu sucesso, pois “A efetividade do seu trabalho nunca será superior a sua habilidade de 
liderar e influenciar os outros”. 

Embora algumas pessoas parecem ter “nascido para liderar”, a maioria precisa 
aprender a liderança baseando-se em modelos de experiência. Os dez princípios a seguir 
podem ser usados para ajudar no desenvolvimento da liderança: 

 

1. A definição da liderança: Influência 
Líderes precisam de seguidores, os quais são atraídos por causa de sua influência. 

Qualquer um tem influência com pelo menos algumas pessoas. De fato, todas as pessoas 
são líderes algumas vezes e seguidores em outras ocasiões. A liderança tem cinco 
sucessivos componentes; cada um depende daquele que o precede: 
a) Posição: Pessoas seguem porque devem seguir – Um título dá autoridade, mas não 

necessariamente influência. Chefes são automaticamente líderes. No entanto, a 
influência cresce de acordo com a intensidade do comprometimento.  

b) Permissão: Pessoas seguem porque querem – Os seguidores também devem dar o 
comprometimento, o líder precisa da permissão deles para liderar. Para ganhar e 
manter isso, o líder precisa ter um sólido relacionamento com os seguidores. 

c) Produção: Pessoas seguem por causa do o líder fez pela organização – Uma vez 
que o líder construiu os relacionamentos, ambos (líder e liderado) alcançam objetivos 
juntos. 

d) Desenvolvimento: Pessoas seguem por causa do que foi feito por elas – Bons líderes 
são mentores. Pessoas o seguem pelo que ele faz, os seguidores se sentem inspirados 
em fazer melhor do que o usual. 

e) Personalidade: Pessoas seguem pelo que o líder é – Depois de um bom tempo em 
liderando, o líder desenvolve o carisma e as pessoas o seguem pelos valores que o 
líder representa. 

 

2. A chave para a liderança: Prioridades 

Definir prioridades define profissionais de sucesso. A regra “20/80” ou Princípio 
de Pareto, que diz que 20% de sua atividade responde por 80% dos seus resultados, vem 
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de encontro com o gerenciamento de prioridades. O bom líder identifica suas principais 
prioridades a coloca a maior parte de sua energia nelas. 

Líderes examinam suas prioridades para criar uma estratégia eficiente para o 
sucesso. Frequentemente, os líderes delegam rotinas para obter tempo para suas 
atividades prioritárias. Para classificar as atividades, os líderes determinam quais delas 
irão proporcionar o máximo de retorno em resultados. 

 

3. O mais importante ingrediente da liderança: Integridade 

A definição de integridade é simples: diga o que você sente e faça o que você diz. 
Colocar isso em prática é difícil. Os líderes ganham a confiança dos outros 
estabelecendo um exemplo pessoal constante. Ninguém tem confiança em alguém 
instável. O verdadeiro líder tem responsabilidade pelas suas decisões e pelo seu 
comportamento. A liderança se constrói com confiança, por isso a integridade é tão 
importante para um líder. 

 

4. O teste para a liderança: Criar Mudança 

Líderes, como todos os humanos e as empresas, tem resistência à mudança. Seu 
caráter, suas atividades, seus objetivos e estratégias fazem parte dele e mudar isso é 
difícil. Persuadir os outros para mudar é algo ainda mais difícil.  

Para facilitar a mudança o líder precisa examinar as necessidades da organização, 
tecnicamente e motivacionalmente. Prover inspiração é crucial. Um líder deve 
demonstrar disposição para mudar antes de pedir aos outros para mudar. Solicitar 
participação dos outros na decisão de mudança também é importante, assim os liderados 
irão se sentir parte da mudança e irão colaborar mais. 

Cada idéia nova passa por três fases: “isso não vai funcionar”; isso vai custar 
muito caro”; “eu sabia que era uma boa idéia o tempo todo”. 

 

5. A maneira mais rápida para ganhar liderança: Resolver Problemas 

Toda organização tem problemas. Os líderes pensam neles como presentes, pois 
os problemas podem ensinar valiosas lições. Atitude positiva ajuda a resolver 
problemas. Bons líderes seguem as seguintes diretrizes para resolver problemas: 

a) Organizar os problemas em ordem de prioridade e tratar deles um de cada vez. 
b) Aprender tudo que for possível sobre a situação. Listar todas as causas possíveis. 
c) Examinar o problema no contexto da atual tendência e objetivos da organização. 
d) Definir o problema. Usar somente uma frase sempre que possível. 
e) Discutir o problema com colegas confiáveis e criativos. 
f) Olhar além de suas suposições. Sugerir muitas alternativas de solução. 
g) Listar as alternativas de solução com base na probabilidade de sucesso. 
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h) Perguntar para os outros sobre as fraquezas das soluções propostas. 
i) Avaliar os recursos disponíveis. 
j) Fazer as decisões. 

Apesar de que os problemas podem ser presentes, o líder deve programar 
procedimentos e regras para prevenir problemas. O bom líder encoraja os liderados a 
identificar problemas e resolvê-los, caso contrário o líder irá ter que resolver todos os 
problemas sozinho.  

 

6. O extra da liderança: Atitude 

Não é possível ter controle sobre certas coisas que acontecem na vida, mas é 
possível controlar a resposta que damos a elas. Isso é atitude. A atitude do líder 
influencia todos a sua volta, portanto o líder deve ter uma atitude positiva. O bom líder 
consegue controlar suas emoções negativas e transmitir tranqüilidade para seus 
liderados. 

 

7. Desenvolver o mais valioso recurso: Pessoas 

Bons líderes inspiram outros para que se tornem bons líderes. Eles “puxam” o 
melhor de cada liderado. Todos precisam encorajamento e precisam se sentir 
valorizados. Pessoas gostam da oportunidade para contribuir com um projeto 
importante. Entretanto essa apreciação pelos outros precisa ser genuína no líder. 

O líder deve colocar os liderados em trabalhos que aproveitam as melhores 
qualidades de cada funcionário. 

 

8. A qualidade indispensável da liderança: Visão 

Visão é necessário para atingir excelentes objetivos. Para desenvolver a visão é 
requerido ao líder que pense em três níveis: 

a) Percepção: entender a realidade atual; 
b) Probabilidade: extrapolar o presente para o futuro próximo; 
c) Possibilidade: enxergar o melhor potencial da organização. 

As pessoas querem fazer parte de um grupo que um objetivo que irá um impacto 
significativo. Elas precisam ver que o que estão fazendo não é um desperdício de 
esforço, mas uma contribuição para algo maior. 

 
9. O preço da liderança: Autodisciplina 

Disciplina significa fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. 
O líder conta com a disciplina para evitar acúmulo de trabalho. Líderes irão ter 
trabalhos que não gostam, porém a disciplina de lidar com eles no momento que eles 
precisam ser executados os mantém em dia com suas obrigações. 
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10. A mais importante lição da liderança: Desenvolvimento do Time 
O líder é só um indivíduo e precisa suporte do time para multiplicar os esforços 

para alcançar os objetivos. Colocar as pessoas certas nas posições certas é crucial para o 
sucesso da organização. Quando um líder acredita no potencial de seu time é natural que 
o time também acredite no seu próprio potencial, que por sua vez é crucial para alcançar 
bons objetivos. 

Verdadeiros líderes seguem os seguintes princípios com seus times: 
a) Fazem considerações claras; 
b) Dão oportunidade para o time brilhar; 
c) Reconhece o progresso dos membros do time; 
d) Dá ajuda e conselhos; 
e) Recompensa o time por suas contribuições. 

 


