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RESUMO 

 

 

Neste estudo realizamos uma pesquisa no setor de serviços de uma empresa multinacional de 

alta tecnologia, na qual ocorreram mudanças organizacionais envolvendo a área de treinamento 

e desenvolvimento, que atendia vários clientes de call centers, com sua equipe deixando de se 

reportar à Gerência Operacional local e passando a se reportar à área de Treinamento & 

Desenvolvimento Global. O objetivo foi contribuir para o papel do desenho organizacional da 

área de treinamento neste setor. O estudo teve como embasamento a Teoria das Cinco 

Configurações, de Henry Mintzberg, e as questões respondidas foram: que reestruturação a 

empresa estudada está implementando, de acordo com a teoria de Mintzberg, e quais são os 

impactos desta reestruturação para o departamento estudado, na visão dos entrevistados? O 

método utilizado foi o de estudo de caso e a nossa pesquisa foi realizada na organização desta 

área no Brasil, na qual coletamos dados através de fontes primárias, e empregamos observação 

direta e pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com funcionários e clientes da 

área. Demostramos que a organização de treinamento estava se estruturando como uma 

Adhocracia Operacional e que a mudança foi positiva na visão tanto dos funcionários da área, 

quanto de seus clientes. Para avaliarmos o comportamento dos indivíduos do grupo, criamos 

duas tipologias a partir da categorização dos dados coletados. Concluímos que as pessoas do 

grupo tinham ação estratégica e foco em seu desenvolvimento profissional, o que é coerente 

com a estrutura Adhocrática de Mintzberg. As características de uma Adhocracia se mostraram 

positivas para uma área de treinamento de call center que atende a múltiplos clientes, 

conduzindo a equipe a ter foco mais estratégico, aumentando a autonomia e o engajamento, 

elevando o conhecimento, melhorando a comunicação, trazendo processos flexíveis e, como 

consequência, um resultado positivo para as operações atendidas. 

 

Palavras-chave: Estruturas organizacionais. Mudança organizacional. Treinamento e 

desenvolvimento. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

A research study was conducted in the services sector of a high technology multinational 

company that underwent organizational changes in the training and development area, which 

offers support to various call center clients. Such changes required that the training team shift 

from reporting to the local Operational Management to the Global Training & Development 

area. The objective of this study is to contribute to the role of organizational design in the 

training area in the aforementioned sector. Based on Mintzberg's Five Configurations theory, 

we answered the following questions: what restructuring is the studied company implementing 

according to Henry Mintzberg's theory and what is the impact of this restructuring on the 

studied department from the viewpoint of the interviewees? We used the case study research 

methodology, which was conducted in Brazil with direct observation and field research, during 

which we conducted semi-structured interviews with the area's staff and clients to collect data. 

The study has shown that the training area was being restructured as an Operational Adhocracy, 

which is perceived positively by both the training staff and its clients. In order to assess the 

group's individual behaviors, two typologies were created based on the categorization of the 

collected data, which showed that the group's individuals had a strategic approach and focus on 

their professional development. Such results are consistent with Mintzberg's Adhocracy theory. 

The characteristics of an Adhocracy proved to be positive for a call center training area offering 

support to multiples clients, in that it leads the training team to think more strategically, to 

become more deeply engaged and autonomous, to communicate more effectively, and to benefit 

from flexible processes.  Consequently, it brought positive results for the operations supported 

by the training team. 

  

Key-words: Organizational structures. Organizational change. Learning and development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo no qual vivemos hoje muito se difere do mundo da era industrial. As 

mudanças chegam cada vez mais rápidas e a necessidade da capacidade do ser humano, e das 

organizações, de adaptação é cada dia maior. Nas organizações, as estruturas refletem as 

estratégias de adaptação para ajuda-las a sobreviver e a vencer nesse contexto (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). As equipes de Recursos Humanos e de treinamento passam 

a ter, mais do nunca, uma função vital para auxiliar no processo de aprendizagem e de 

acomodação ao novo trazido pelas mudanças, principalmente nas constantes renovações 

tecnológicas (ANDRADE; RODRIGUES, 2008).  

Neste trabalho, procuraremos fazer uma contribuição para o papel do desenho 

organizacional da área de treinamento, do setor de serviços, para a eficácia do negócio da 

empresa, em um cenário global e complexo. Para isso utilizaremos um estudo de caso em um 

setor de serviços de uma empresa multinacional de alta tecnologia, que descreverá como 

ocorreu e quais foram os impactos causados pelas mudanças organizacionais envolvendo a área 

de treinamento e desenvolvimento, que suporta vários clientes em uma organização de 

terceirização de call centers, doravante denominada Organização de Serviços de Processos de 

Negócio.  

Como pano de fundo do nosso estudo, temos a complexidade da sociedade pós-

industrial. Para a compreensão do cenário e dos desafios que enfrentamos nesse contexto, 

precisamos examinar e entender esta era. Recorremos para isto a alguns autores que trilharam 

muito bem o caminho para uma análise abrangente da sociedade pós-industrial.   

No modelo pós-industrial a fonte de produtividade é relacionada à geração, 

processamento e utilização do conhecimento, no qual o processo é apoiado pela tecnologia. O 

tema “mudança organizacional ressurge energicamente no meio acadêmico com a transição 

entre o modelo industrial e o modelo pós-industrial de produção. (VASCONCELOS; 

MASCARENHAS; VASCONCELOS, 2006).   

Castells (2002) analisa a era em que vivemos e identifica uma nova estrutura social 

com o funcionamento de redes interligadas – que desconhecem fronteiras e nacionalidades – 

construídas em torno do “informacionalismo” e da globalização.  O autor nos mostra que as 

transformações tecnológicas introduziram mudanças em nosso padrão de sociabilidade, além 
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de alterações nas relações das pessoas com o processo de inovação técnica. A sociedade, como 

é vista por Castells (2002), é baseada no paradigma econômico-tecnológico da informação em 

um mundo globalizado, no qual há uma transformação progressiva na divisão do trabalho, 

passando de jurisdições territoriais para um padrão complexo de redes interligadas 

(CARDOSO, 2002).  

Outro autor que irá nos amparar a decifrar as circunstâncias da época em que se 

passa o nosso trabalho, a era pós-industrial, será Domenico De Masi, com seu trabalho A 

sociedade pós-industrial, no qual ele e outros autores apresentarão os sinais das transformações 

por que passa a sociedade atual. Em sua obra, De Masi nos mostra que já estamos emersos em 

uma era muito diferente da industrial, na qual o rápido avanço tecnológico é parte importante 

desta transição que inclui mudanças em vários campos, como por exemplo: a organização do 

estado; o setor econômico dominante; o fator de coesão; a estrutura de classes; a estrutura 

profissional; as metodologias; e os recursos utilizados.  

Começando por Castells (2002), ele considera que no fim do século XX começa a 

ocorrer uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação e tem como 

consequência o início de uma remodelagem da base material da sociedade em ritmo acelerado. 

O capitalismo passa por uma reestruturação com vários aspectos, como: maior flexibilidade do 

gerenciamento; descentralização das empresas e sua organização em rede, tanto interna quanto 

externamente em relação as outras empresas; fortalecimento do papel do capital em relação ao 

trabalho, enfraquecendo a influência dos movimentos de trabalhadores; individualização e 

diversificação das relações de trabalho; aumento da concorrência econômica global, com 

progressiva diferenciação dos cenários geográficos e culturais para o acumulo e a gestão do 

capital. Em consequência, é possível evidenciar a incorporação de importantes segmentos da 

economia do mundo inteiro em um sistema interdependente que funciona como uma unidade 

em tempo real.  

Ademais, Castells (2002) nos fala que as redes interativas de computadores estão 

crescendo exponencialmente, com isso, criando novas formas e novos canais de comunicação. 

Um moderno sistema de comunicação digital, cada vez mais universal, promove a integração 

global da produção e de distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura, e os 

personaliza ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. 

Já De Masi (2003) aponta três fenômenos que pronunciaram a superação da 

sociedade industrial: uma convergência progressiva entre os países industriais independente de 

seu regime político; o crescimento das classes médias no âmbito da sociedade, e da 
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tecnoestrutura, no da empresa; e a difusão do consumo de massa e da sociedade de massa. Se 

referindo ao crescimento da tecnoestrutura na empresa, De Masi acrescenta a modificação da 

configuração tradicional da velha empresa, em que antes se opunham frontalmente apenas duas 

partes sociais, o capitalista e os operários.  Sobre a sociedade de massa, Shils (1959 apud DE 

MASI, 2003) e Bell (1960 apud DE MASI, 2003) dizem que esta é a sociedade da mudança 

perpétua e do consenso geral. 

Outro fator, não menos importante da nova era, é a consciência ambiental que 

penetrou nas instituições da sociedade ganhando apelo político e cujos valores são manipulados 

na utilização e nas práticas diárias das empresas (CASTELLS, 2002). 

Sobre coletividade e individualidade, um paradoxo crescente nesse contexto, 

Castells (2002) profere que, em um mundo de fluxo globais de riqueza, poder e imagens, a 

busca da identidade, coletiva ou individual, torna-se raiz de significado social, tornando-se a 

principal fonte de significado em um período histórico caracterizado pela enorme 

desestruturação das organizações e deslegitimação das instituições. Deste modo, cada vez mais 

as pessoas formam seu significado com base no que acreditam que são, e não em torno do que 

fazem, ao passo que as redes globais conectam e desconectam indivíduos, grupos e até países, 

em conformidade com os objetivos processados na rede em uma corrente continua de decisões 

estratégicas. “Nossas sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição bipolar 

entre a Rede e o Ser” (CASTELLS, 2002, p. 41).  

É interessante a crítica que De Masi (2003) faz partindo da observação de que, ao 

começarem a difundir novas tecnologias, com vários benefícios ao homem, que permitem 

transformar o tempo do trabalho em tempo livre, podendo este ser dedicado ao crescimento das 

pessoas e da coletividade, nunca se ouviu tanto se falar em crise. O autor ressalta que diante 

deste paradoxo, temos que reconhecer que não é a realidade que está em crise, e sim o nosso 

modo de compreendê-la e avaliá-la. As categorias mentais assimiladas da época industrial não 

mais explicam nossa realidade, fazendo com que passemos a desconfiar do que está 

acontecendo e a perceber a chegada do futuro como uma crise do presente.  

Assim, Castells (2002) propõe a hipótese de que podemos entender o inter-

relacionamento das maiores tendências de mudanças em nosso mundo confuso. Para analisar a 

complexidade da nova economia, sociedade e cultura, devemos levar a sério a tecnologia da 

informação, usando-a como ponto de partida desta investigação devido a sua penetrabilidade 

em todas as esferas da atividade humana. A sociedade não pode ser entendida sem suas 

ferramentas tecnológicas, ou vice-versa. Como exemplo, temos a cultura da liberdade, inovação 
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individual e iniciativa empreendedora da cultura norte-americana da década de 60, de certa 

forma podem ser relacionadas ao progresso tecnológico do início dos anos 70. A busca 

incansável por novas descobertas tecnológicas, mesmo quando não havia sentido comercial, 

não combinava com o tom cauteloso do mundo corporativo, portanto o espírito libertário dos 

movimentos dos anos 60 mostrou-se responsável pela difusão da revolução da tecnologia da 

informação, que se propagaram e foram apropriadas por diferentes países, com as novas 

tecnologias da informação irrompendo em vários tipos de aplicações que assim produziram 

inovações tecnológicas, aumentando a velocidade e o escopo das transformações tecnológicas. 

A revolução tecnológica atual difundiu-se em um período histórico de 

reestruturação global do capitalismo, além de ter sido um instrumento essencial para esta 

reestruturação, logo, de acordo com Castells (2002), a nova sociedade gerada neste processo é 

capitalista e informacional.  Castells (2002) examina as sociedades em dois eixos, que são os 

modos de produção (capitalismo, estatismo) e os modos de desenvolvimento (industrialismo, 

informacionalismo). Com o colapso do estatismo, foi estabelecida uma conexão entre o novo 

sistema capitalista global e o surgimento do informacionalismo como o pilar material, 

tecnológico, da atividade econômica e da organização social. Em sua obra, o autor estuda o 

surgimento de uma nova estrutura social associada ao informacionalismo, que pode ser 

representada por mais de uma forma, conforme a variedade de culturas e instituições ao redor 

do mundo. 

O panorama teórico, que é base para a abordagem de Castells (2002), postula que 

as sociedades são organizadas por processos de produção, experiência e poder. Produção é a 

ação da humanidade sobre a matéria para apropriar-se dela e transformá-la. Experiência é a 

ação dos sujeitos humanos sobre si mesmos, estabelecida pela atuação entre as identidades 

biológicas e culturais desses sujeitos em relação a seus ambientes sociais e naturais. Poder é a 

relação entre os sujeitos que, baseados na sua produção e experiência, impõem suas vontades 

sobre os outros.  Conforme Castells (2002), a tecnologia é a forma específica da relação entre 

a mão-de-obra e a matéria no processo de trabalho, que utiliza os meios de produção para atuar 

sobre a matéria com base em energia, conhecimento e informação. Neste novo modo 

informacional de desenvolvimento, a origem da produtividade encontra-se na tecnologia de 

geração de conhecimento, de processamento da informação e de comunicação de símbolos. A 

ação de conhecimento sobre os próprios conhecimentos é a fonte principal de produtividade no 

modo informacional de desenvolvimento. Castells (2002) declara que denomina este novo 

modelo de informacional porque: 
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[...] o processamento da informação é focalizado na melhoria da tecnologia do 

processamento da informação como fonte de produtividade, em um círculo virtuoso 

de interação entre as fontes de conhecimento tecnológicos e a aplicação da tecnologia 

para melhorar a geração de conhecimentos e o processamento da informação. 

(CASTELLS, 2002, p. 54). 

 

 

O autor acrescenta que, enquanto o industrialismo visa a maximização da produção, 

o informacionalismo visa a acumulação de conhecimento e mais elevados níveis de 

complexidade do processamento da informação.  

Um ponto fundamental colocado por Castells (2002) é que, devido ao 

informacionalismo ser baseado na tecnologia de conhecimento e informação, existe uma 

ligação entre cultura e forças produtivas e entre espirito e matéria. Isto significa que devem 

surgir novas formas de interação, controle e transformação social. Evidentemente esperamos 

que essas novas formas se reflitam nas organizações e em seus desenhos organizacionais.  

Castells (2002) também menciona que o sistema de crescimento capitalista atingiu 

suas limitações no início da década de 70 e que na década de 90 houve um esforço decisivo na 

fundamentação da estabilidade do modelo de crescimento anterior. Ocorreram uma série de 

reformas que endereçavam quatro objetivos: Intensificar a lógica capitalista de perseguição do 

lucro nas relações capital/trabalho; aumentar a produtividade do trabalho e do capital; globalizar 

a produção, circulação e mercados; e tender o apoio estatal para ganhos de produtividade e 

competitividade das economias nacionais.  Isso dito, Castells (2002) conclui que a inovação 

tecnológica em conjunto com a transformação organizacional com enfoque na flexibilidade e 

na adaptabilidade são fundamentais para assegurar a velocidade e a eficiência da reestruturação, 

e que, sem a nova tecnologia da informação, o capitalismo global teria sido limitado. Mas que 

nas condições da integração financeira global, tornaram-se inviáveis as políticas monetárias 

nacionais autônomas, tornando uniformes os parâmetros econômicos básicos dos processos de 

reestruturação em todo o mundo. Logo, todas as sociedades são atingidas pelo capitalismo e 

informacionalismo, todavia de tipos diferentes, com atitudes culturais e institucionais 

especificas.  

Castells (2002) também avalia o Ser na sociedade informacional, na qual as novas 

tecnologias da informação integram o mundo em redes globais de instrumentalidade, com a 

comunicação sendo mediada por computadores gerando uma enorme quantidade de 

comunidades virtuais. Apesar disso, a tendência social e política dos anos 90 era a construção 

da ação social e das políticas ao redor de identidades primárias.  Castells (2002) então nos 
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aponta o paradoxo da globalização e identidade, da Rede e do Ser, tema que será importante na 

análise do nosso estudo.  

Uma comparação das características principais da sociedade industrial e pós-

industrial é feita por De Masi em A Sociedade Pós-Industrial: 

 

 Sociedade industrial Sociedade pós-industrial 

Período 
Da metade do século XVIII até a metade do 

século XX 
Desde a Segunda Guerra Mundial. 

Instituições 

básicas 

Estado, empresa, sindicato, banco, família 

nuclear, grupos secundários, partidos 

Universidades, institutos de pesquisa e de 

cultura, grandes empresas de comunicação 

de massa, bancos, família instável. Grupos 

primários e secundários. 

Organização do 

Estado 

Democracias representativas e Estado do 

bem-estar, instituições rígidas, democracia 

associativa, socialismo real, Estado 

intervencionista 

Democracias representativas, 

neoliberalismo e Estado do bem-estar, 

instituições flexíveis, participacionismo 

Recursos 

principais 

Meios de produção, matérias-primas, 

patentes, produtividade 

Inteligência, conhecimento, criatividade, 

informações, laboratórios científicos e 

culturais 

Setor econômico 

dominante 

Produção de bens: fabricação, 

transformação, distribuição. Setor 

secundário 

Produção de ideias e fornecimento de 

serviços: transportes, comércio, finanças, 

seguros, saúde, instrução, administração, 

pesquisa científica, cultura, lazer. Setor 

terciário 

Estrutura 

profissional 

Operários, engenheiros, empresários, 

funcionários de escritórios 

Profissionais liberais, técnicos, cientistas, 

indústria do lazer, tecnoestrutura 

Local típico 
Instalações industriais, fábrica, escritório, 

cidade, urbanização. Big is beautiful 

Difusão da informação, electronic cottage, 

laboratórios científicos, trabalho domiciliar 

on-line, urbano, fábrica descentralizada. 

Dimensões adequadas 

Recursos 

Energia, instrumentos rígidos, linha de 

montagem. Tekne + logos. Fazer com a 

máquina 

Eletrônica, informática, biogenética, 

tecnologias intelectuais e adequadas. Logos. 

Fazer com que a máquina faça 

Desafios 

Crise energética, alienação, poluição, 

desperdício dos recursos, anomia, 

disparidades sociais, guerra. Segurança no 

trabalho 

Qualidade de vida, saúde psíquica, 

conformismo, guerra, necessidades pós-

materialistas. Preocupação com o ambiente 

O que está em 

jogo 

Propriedade dos meios de produção, 

apropriação da mais-valia, poder de 

compra, conquista dos mercados 

Elaboração e imposição dos modelos de 

programação, gestão do saber, know-how 

Fator de coesão 

Solidariedade mecânica, ideologia, 

solidariedade de classe, gesellschaft, 

organização formal, objetivo comum, 

comunicações 

Solidariedade programada, redes múltiplas 

de comunicação, participação no grupo, 

objetivo comum, aldeia global 

Metodologias 

Empirismo e experimentação, busca de 

soluções, descoberta, organização científica 

do trabalho, padronização, especialização, 

sincronização, concentração, maximização; 

centralização; one best way 

Teorias abstratas: modelos, simulações; 

análise de sistemas; pesquisa dos 

problemas; invenção; enfoque científico dos 

processos de previsão, de programação, de 

decisão; desregulamentação e 

descentralização 
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 Sociedade industrial Sociedade pós-industrial 

Relações com o 

tempo e o espaço 

Adaptação conjuntural às necessidades: 

Planejamento a médio prazo; cálculo 

cientifico dos tempos e sua redução, ritmo 

padronizado e imposto, baseado na 

máquina; vida baseada no tempo de 

trabalho 

Orientação para o futuro; cenários e 

previsões a longo prazo; ritmo de trabalho 

escolhido e individualizado, baseado no 

próprio indivíduo; vida baseada no lazer; 

real time 

Estrutura 

psíquica 
Personalidade edipiana Personalidade narcisista 

Vantagens 
Consumo de massa, mobilidade geográfica 

e social, domínio da natureza, igualitarismo 

Educação de massa, acesso às informações, 

lazer, invenção da natureza, redução da 

incerteza 

Desvantagens 
Alienação, competitividade, desperdício, 

anomia, fadiga psicofísica, exploração 

Manipulação, direção externa, controle 

externo, massificação, marginalização, 

desemprego, fadiga psíquica 

Quadro 1: Comparação das características principais da sociedade industrial e pós-industrial 

Fonte: Adaptado de: DE MASI, 2003, p. 51-54. 

 

É nesse contexto que o nosso trabalho está inserido. Nos dias de hoje as 

organizações estão estabelecidas em ambientes globais, complexos, competitivos e cheio de 

paradoxos. A definição adequada da estrutura e do desenho organizacional é uma poderosa 

ferramenta para atender as demandas internas e externas e conseguir vencer nesse cenário. Além 

de Mintzberg (2012), vários autores, como por exemplo Daft (1999) e Ansoff, Declerck e Hayes 

(1976), defendem que a estrutura organizacional de uma área influencia vários aspectos da 

organização.  

Conforme relatado no início deste capitulo, descreveremos neste trabalho os 

impactos causados pelas mudanças organizacionais, que envolveram a área de treinamento e 

desenvolvimento, responsável por vários clientes de uma organização de terceirização de call 

centers – Serviços de Processos de Negócio – em uma empresa multinacional de alta tecnologia.  

Há seis anos atrás, todos os funcionários, pertencentes às equipes de treinamento espalhadas 

pelas áreas operacionais, começaram a ser transferidos para a organização global de treinamento 

e desenvolvimento, que iniciou uma reestruturação para atender às necessidades da organização 

de Serviços de Processos de Negócio. Ocorreu uma centralização do suporte de treinamento 

dessas organizações com a verticalização de todas as estruturas locais. Para este estudo, faremos 

um recorte na estrutura da empresa para focar na organização dessa multinacional no Brasil, 

com seus clientes atuais, e a equipe de treinamento que dá suporte a essa organização.  

Utilizaremos como a principal base teórica sobre estruturas organizacionais o 

estudo das Estruturas em Cinco Configurações de Henry Mintzberg, que sintetiza as mensagens 

das pesquisas sobre o que ocorre no design de uma organização eficaz.     
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2 PROBLEMÁTICA E OBJETIVO 

 

 

2.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Este estudo procurará responder as seguintes questões: que reestruturação a 

empresa estudada está implementando, de acordo com a teoria de Mintzberg, e quais são os 

impactos desta reestruturação para o departamento estudado, na visão dos entrevistados? 

 

 

2.2 OBJETIVO 

 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho pretende identificar qual é a estrutura organizacional atual da área 

estudada, descrever o processo de reestruturação pelo qual esta área está passando e analisar 

quais os impactos desta reestruturação para a área na visão dos entrevistados.   

  

  

2.2.2 Objetivos Específicos  

  

 

a) definir os principais conceitos a serem utilizados neste trabalho, principalmente 

os conceitos relacionados a Teoria das Configurações de Henry Mintzberg; 

b) definir a metodologia de estudo de caso a ser utilizada na pesquisa; 

c) descrever a mudança organizacional da área estudada; 

d) descrever o setor e a estrutura organizacional da área de nosso estudo; 

e) responder à problemática deste estudo e descrever as soluções oferecidas pelos 

entrevistados para à consolidação da estrutura organizacional averiguada na 

pesquisa. 
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2.2.3 Relevância do estudo  

 

 

A relevância do nosso estudo está na verificação dos impactos que a estrutura, 

adequada ou não, de uma equipe de treinamento, que atende a operações de call center, pode 

ter na organização. Especificamente, um estudo de caso em uma organização de treinamento 

que atende a clientes de call center nos ajudará a compreender como, organizacionalmente, a 

equipe de treinamento pode funcionar, com base na Teoria das Cinco Configurações de 

Mintzberg (2012), considerando a importância e o impacto direto que treinamento tem nessa 

área. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 

“O que pode ser mais importante para o funcionamento eficaz de nossas 

organizações – de oficinas de consertos a empresas automobilísticas, forças policiais e governos 

nacionais – do que o design de suas estruturas? ” (MINTZBERG, 2012, p. 7). 

É notória a importância que a estrutura organizacional tem sobre o desempenho da 

empresa e existem diversos autores que estudam essas estruturas e seus impactos nas 

organizações. Segundo Gareth: 

 

 

Estrutura organizacional é o sistema formal de tarefas e relacionamentos de autoridade 

que controla como as pessoas coordenam suas ações e usam os recursos para atingir 

os objetivos organizacionais; controla também a forma como as pessoas se motivam 

para atingir os objetivos. Para qualquer organização, uma estrutura apropriada é 

aquela que facilita respostas eficazes aos problemas de coordenação e motivação. 

Conforme a organização cresce e se diferencia, a sua estrutura evolui. A estrutura 

organizacional pode ser gerenciada e modificada através do processo de desenho 

organizacional. (GARETH, 2001, p. 8) 

 

 

Henry Mintzberg (2012) sintetiza as mensagens das pesquisas sobre o design de 

uma organização eficaz em seu estudo das Estruturas em Cinco Configurações e, por essa 

razão, escolhemos sua obra como nosso principal referencial teórico. Para endereçar a nossa 

problemática, iniciaremos explorando o tema Estratégia, tomando como princípio a importância 

do desenho organizacional para o desempenho da organização e consequentemente sua 

importância na estratégia da empresa.  Depois estudaremos os principais conceitos das cinco 

configurações de Mintzberg (2012), para então detalhar sua ideia sobre as estruturas 

divisionalizada e adhocrática. Finalizaremos nosso referencial teórico examinando a teoria 

existente sobre o ambiente do nosso estudo de caso, que engloba os treinamentos técnicos nas 

organizações e as estruturas organizacionais de call centers. 
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3.1 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Mintzberg (2004) procura responder se a formulação de estratégias é um processo 

de planejamento, em seu livro Ascensão e queda do planejamento estratégico.  O autor 

menciona que o planejamento começou a se difundir rapidamente nos anos 50 e se instalou na 

maioria das corporações de grande porte em meados de 1960, colocando em ação a noção de 

planejamento estratégico, que se tornou uma obsessão virtual entre as corporações norte-

americanas. Apesar de haver referências muito antigas sobre planejamento estratégico, a 

pergunta “O que é planejamento?” nunca foi respondida corretamente, segundo Mintzberg. O 

planejamento, por meios de seus sucessos e fracassos, construiu um núcleo viável para si e, 

portanto, não precisaríamos criar um lugar para o planejamento, mas sim reconhecer o lugar 

que este já ocupa (MINTZBERG, 2004). 

Existem várias definições formais de planejamento e Mintzberg (2004) as consolida 

em cinco grupos: 1. Planejamento é pensar no futuro, sendo simplesmente levar o futuro em 

consideração, o que torna o conceito muito amplo; 2. Planejamento é controlar o futuro, não 

apenas pensar mas agir sobre ele, sendo o planejamento de um futuro desejado, esta também é 

uma definição muito ampla; 3.  Planejamento é tomada de decisão, na qual planejar é optar, 

decidir e agir. Essa ideia pressupõe um processo de decisão voltado para o futuro, o que retorna 

as ressalvas dos itens anteriores; 4. Planejamento é tomada de decisão integrada, em que se 

considera o sistema de decisões em vez das decisões isoladas, conduzindo à esfera da 

elaboração da estratégia, ressaltando que o planejar a elaboração não é mesmo que elaborá-la; 

5. Planejamento é um procedimento formal para produzir um resultado articulado, na forma de 

um sistema integrado de decisões. Nessa definição, a ênfase está na formalização, que 

significaria decompor, articular e racionalizar os processos que as organizações utilizam para 

tomar e integrar as decisões, sendo esta uma definição mais operacional de planejamento.  

Apesar dos teóricos do planejamento terem trabalhado em uma definição mais vasta 

da palavra, sua prática é diferente. Mintzberg (2004), em seu livro, reivindica uma definição 

mais próxima daquela que o planejamento criou e escolheu para si, sendo definido pelo que é. 

O autor passa a utilizar a palavra planejamento como planejamento formal: 

 

 

 [...] deve ser visto não como tomada de decisão, não como formulação de estratégia 

e, com certeza, não como administração ou como a maneira preferida de fazer 
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qualquer dessas coisas, mas simplesmente como o esforço de formalizar parte delas – 

por meio da decomposição, articulação e racionalização. (MINTZBERG, 2004, p. 28).   

 

 

Por que planejar, formalizar, decompor, articular e racionalizar? Mintzberg (2004) 

afirma que, para muitos que escrevem sobre planejamento, esta é a única forma admissível para 

administrar o futuro de uma organização. 

Mintzberg (2004) lista quatro motivos para as organizações planejarem: para 

coordenar suas atividades; para assegurar que o futuro seja levado em consideração; para serem 

“racionais”; e para controlar. Vamos nos ater ao último dos quatro objetivos listados pelo autor, 

o planejamento para controlar. Mintzberg (2004) observa que este controle se refere as posições 

inferiores na hierarquia, ao próprio trabalho da alta administração, ao futuro da organização – 

o ambiente fora da organização -, aos próprios planejadores. Assim a única forma de controlar 

uma organização complexa é através do planejamento. 

Jelinek (1979 apud MINTZBERG, 2004) apresenta argumentos racionais a favor 

do planeamento estratégico e justifica sua formalização baseado no desenvolvimento histórico 

da ciência da administração cientifica, com seu maior representante sendo Frederick Taylor, 

que com a divisão fundamental de trabalho entre o desempenho da tarefa e sua coordenação, 

capacitou a administração a ser abstrata, distante das operações do dia-a-dia, se concentrando 

nas exceções. Assim Mintzberg (2004) diz que a introdução da estrutura divisionalizada, 

assunto a ser tratado posteriormente, estendeu o trabalho ao nível mais sênior da organização e 

essa inovação formalizou a separação entre operar um negócio e desenvolver uma estratégia. A 

revolução que Taylor começou na fábrica estava sendo levada para a alta hierarquia e o motor 

desta revolução foi esse conjunto de sistemas formais de planejamento estratégico e de controle. 

Resumindo, Mintzberg (2004) conclui que Jelinek ressalta algumas premissas que suportam a 

prática do planejamento estratégico, sendo a primeira delas que a administração da estratégia 

pode ser separada da gerência de operações, extrapolando o que Taylor fez na prática para o 

ambiente executivo.  O planejamento é o meio de criar e de operacionalizar a estratégia devido 

a seus poderes de formalização, sendo o planejamento estratégico, a elaboração de estratégia, 

pelo menos na prática.   

O que seria estratégia? Mintzberg (2004) começa essa análise com a premissa de 

que planejamento estratégico é sinônimo de elaboração de estratégia.  Ele sugere que estratégia 

é um plano, uma direção, um guia de ação futura, e também é um padrão, uma consistência em 

comportamento ao logo do tempo. As organizações planejam o futuro – estratégia pretendida – 
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e também extraem padrões do seu passado – estratégia realizada. Como ambas as definições 

parecem válidas, Mintzberg (2004) pergunta se as estratégias realizadas devem ter sido sempre 

pretendidas. A conclusão é que no mundo real precisamos pensar à frente e também nos adaptar 

durante o percurso. O autor apresenta três tipos de estratégias: as não-realizadas, as 

deliberadas, cujas intenções são plenamente realizadas, e as emergentes, em que o padrão 

realizado não era propositalmente pretendido. Ele acrescenta que a literatura reconhece somente 

as duas primeiras. Mintzberg (2004) finaliza dizendo que poucas estratégias podem ser 

meramente deliberadas ou meramente emergentes, as estratégias eficazes misturam esses dois 

tipos. A estratégia deliberada conta com uma separação entre os formuladores da estratégia e os 

implementadores, ao passo que a emergente, não.  

O fracasso de implementação de uma estratégia pode ser responsabilidade tanto da 

implementação quanto da formulação, tampouco há separação artificial entre ela. Outro ponto 

importante relatado por Mintzberg (2004) é que as estratégias não precisam emanar de um 

centro, o que é uma crença implícita na estratégia deliberada, que algum departamento de 

planejamento ou uma gerência geral irá originar a estratégia. Já na estratégia emergente, é 

esperado que esta nasça de pequenas ideias e iniciativas e em lugares estranhos ou momentos 

inesperados, sendo que qualquer pessoa na organização pode ser o originador de uma grande 

estratégia.   

Porter (2009) define estratégia como posição – definição de certos produtos em 

determinados mercados – e acrescenta que “a competição estratégica pode ser vista como o 

processo de conceber novos posicionamentos, cativando clientes já atendidos por 

posicionamentos tradicionais ou atraindo novos clientes para o mercado” (PORTER, 2009, 

p.44). Mintzberg (2004) diz que para outras pessoas, estratégia é perspectiva, o modo como a 

organização faz as coisas. Se pensarmos em posição, a estratégia olha para baixo e para fora – 

o ponto onde o produto encontra o cliente, e para o mercado externo. Se pensarmos em 

perspectiva, a estratégia olha para dentro e para cima – dentro da organização e para a grande 

visão da empresa. Mintzberg (2004) relata que na literatura de planejamento existe uma 

preferência pela posição em relação a perspectiva, mas que as organizações precisam levar em 

consideração as duas para a formação da estratégia. 

Mintzberg (2004) ainda ilustra dois conceitos, o dos planejadores, que seriam 

pessoas com esse título e sem responsabilidades operacionais de modo que tenham 

disponibilidade para pensar no futuro da organização, e o do plano, que representa uma 

declaração explícita de intenções. Assim, ele sintetiza seu argumento usando todos os termos: 
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“formação de estratégia é um processo de planejamento, idealizado ou apoiado por 

planejadores, para planejar a fim de produzir planos” (MINTZBERG, 2004, p. 41). 

Qual a relação entre o design da organização e o processo estratégico? Como a 

escolha do design da organização pode facilitar o surgimento de estratégias emergentes e 

influenciar o processo estratégico como um todo, e vice-versa? Miller (1996 apud 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010) sugeriu que a configuração de uma 

organização é “a essência da estratégia”.   

 

 

3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: CONFIGURAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Miller e Whitney (1999 apud MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010, p. 

300) relatam que as configurações podem ser definidas como “constelações de elementos 

organizacionais que são reunidos por um tema unificador, como atendimento desigual ou 

invenção pioneira”. Miller e Whitney, dizem que a primeira constelação, que recebe o nome de 

centro, consiste da missão da empresa, dos meios – recursos e habilidades para realizar a missão 

– e do mercado, constituindo assim a razão de ser da empresa. A segunda constelação abrange 

os processos, os sistemas e as estruturas que amparam o centro. Deve existir harmonia dentro e 

entre as constelações em uma organização bem configurada.  A harmonia e o grau de 

complementariedade entre os elementos organizacionais – missão, meios, mercado e sistemas 

de apoio – podem ser uma arma poderosa de vantagem competitiva.   

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) apresentam, entre várias outras escolas de 

estratégia, a escola de configuração, que compreende a configuração – estados da organização 

e do contexto que a cerca - e a transformação – processo de geração de estratégia. Eles dizem 

que a transformação é uma consequência inevitável da configuração. 

A escola de configuração “descreve a estabilidade relativa da estratégia dentro de 

determinados estados, interrompida por saltos ocasionais e drásticos para novos estados” 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010, p. 290).  O primeiro aspecto é composto dos 

“estados” ou “modelos” dos agrupamentos das diferentes dimensões de uma organização, e o 

segundo aspecto é como eles são sequenciados ao longo da vida da organização definindo ciclos 

de vida organizacionais. Nessa escola, o mundo é visto em categorias nítidas e específicas, 

deixando de lado as variabilidades para favorecer as tendências centrais. Chandler (1962 apud 



26 

 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010) empreendeu uma teoria de estratégia e 

estrutura em uma sucessão de quatro estágios, concluindo que a estrutura segue a estratégia.  

De uma forma resumida, as premissas da escola de configuração são as seguintes: 

1. Na maioria das vezes é possível descrever uma organização em termos de um modelo de 

configuração estável de suas características básicas; 2. Os períodos de constâncias são de vez 

em quando cortados por algum processo de transformação; 3.  Existe uma sequência 

padronizada nos estados sucessivos de configuração e períodos de transformação; 4. O segredo 

da administração estratégica é manter a estabilidade, ou ter mudanças estratégicas marginais de 

adaptação em grande parte do tempo, reconhecendo periodicamente que a transformação é 

necessária e administrar esse processo de ruptura sem arruinar a organização; 5. 

Independentemente de qual processo de geração de estratégia for utilizado, este deve ser 

encontrado em seu próprio tempo e contexto. As próprias escolas de pensamento sobre 

formulação de estratégia representam configurações particulares; 6. As estratégias que 

resultarem desse processo irão assumir o formato de planos ou padrões, posições ou 

perspectivas, ou até meios de iludir, cada um a seu tempo e adequado à sua condição. 

Khandwalla (1970 apud MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010) revela 

que a eficácia nas organizações estudadas por ele relacionava-se às correlações entre diversos 

atributos – diferentes características de maneira complementares – ao invés do uso especifico 

de qualquer atributo. Mintzberg (1978, 1983) estabelece as organizações, em termos de 

estrutura e poder, como sendo: empreendedora, máquina, profissional, adhocracia, 

diversificada, política e missionária. Posteriormente, Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (2010) 

relacionam quatro dessas configurações com os quatro processos de formulação de estratégia: 

visão – escola empreendedora, de design, cultural e cognitiva; empreendimento – escolas de 

aprendizado, de poder e cognitiva; planejamento – escolas planejamento, de design e de 

posicionamento; aprendizagem – escolas de aprendizado e empreendedora. 

 O plano e o padrão são combinados na matriz do Quadro 2.   
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Processo estratégico para: 

 
  Planos deliberados Padrões emergentes 

Conteúdo de estratégia 

como: 

Posições tangíveis Planejamento estratégico 
Empreendimento 

estratégico 

Perspectiva ampla Visão estratégica 
Aprendizagem 

estratégica 

Quadro 2: Quatro abordagens básicas de formulação de estratégia 

Fonte: MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010, p. 30. 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) também mencionam estágios distintos 

identificados na história da organização e a maneira como eles tendem a se sequenciar ao longo 

do tempo. Os estágios são: 

a) desenvolvimento: se passa na contratação de pessoal, no estabelecimento de 

sistemas, na fixação das posições estratégicas, etc;  

b) estabilidade: acontece, por exemplo, durante o ajuste de estratégias e estruturas;  

c) adaptação: quando ocorrem mudanças marginais em estruturas e posições 

estratégicas; 

d) empenho: quando se busca um novo senso de direção, ou por estar no limbo, ou 

em alteração contínua ou por experimentação; 

e) revolução: quando ocorre uma transformação rápida e simultânea de muitas 

características. 

 

A sequência ao longo do tempo é apresentada da seguinte forma: 

a) choques periódicos, significando longos períodos de estabilidade cortados por 

períodos ocasionais de revolução; 

b) oscilações, quando estágios de convergência adaptativa para a estabilidade foram 

sucedidos por outros empenhos divergentes por mudanças e, algumas vezes, em 

ciclos extraordinariamente regulares; 

c) ciclo de vida, no qual o estágio de desenvolvimento é seguido por um de 

estabilidade ou maturidade, etc; 

d) processo regular, quando a organização se empenha em adaptação de maneira 

relativamente constante.  
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O livro Safári da Estratégia é baseado nas obras anteriores de Mintzberg, conforme 

descrito acima e resume as características de cada configuração e nos lembra que cada uma 

delas é apresentada de maneira idealizada, sendo que nenhuma empresa é exatamente como as 

empresas descritas no livro, entretanto algumas podem chegar bem perto. 

A organização empreendedora é simples, normalmente pequena e jovem. Grande 

parte da coordenação é efetuada pelo patrão em uma unidade, consistente entre ele e o resto e 

com uma estrutura informal e flexível. Organizações maiores podem recorrer a essa 

configuração em tempos de crise. A formulação de estratégia como visão é encontrada nessa 

configuração, e o ciclo de vida é a maneira como sequencia seus estágios. 

A organização máquina tem esse nome porque opera como uma. Ela é um produto 

da revolução industrial, na qual o trabalho ficou fortemente padronizado e os cargos 

extremamente especializados. A sua estrutura é composta de uma equipe tecnocrática que 

esquematiza o trabalho de todos e de um quadro de assessoria para dar assistência, como por 

exemplo, relações públicas, tráfego, aconselhamento jurídico. Essa configuração apresenta uma 

hierarquia de linha com o objetivo de poder controlar as pessoas que têm tarefas pouco 

qualificadas. A produção de massa das indústrias estáveis e maduras é uma característica que 

atrai esse tipo de configuração, assim poderemos encontrá-la por exemplo nas áreas 

automotivas e de avião postal. A formulação de estratégia como planejamento é encontrada 

nessa configuração, além dos ciclos de vida, os choques periódicos são especialmente 

característicos da organização máquina, que tem por tendência mudar por revoluções 

ocasionais, chamadas de “reformulações”. 

A organização profissional tem o trabalho de operações realizado em grande parte 

por profissionais altamente treinados e, por essa razão, a sua estrutura é altamente 

descentralizada. Por outro lado, como o trabalho é muito padronizado, pode existir uma 

independência entre os trabalhadores que obtêm a coordenação por aquilo que eles esperam 

automaticamente uns dos outros. Quase nenhuma tecnocracia ou gerência de linha é necessária 

para o controle, mas os profissionais são suportados por equipes de apoio. A formulação de 

estratégia como empreendimento – aprendizagem individual ou de pequeno grupo – é 

encontrada nessa configuração. Além dos ciclos de vida, que são utilizados por todas as 

organizações, é também utilizado o progresso regular, o que significa uma adaptação no nível 

operacional quase perpétua.  

A organização diversificada é composta por um conjunto de unidades 

razoavelmente independentes, ligadas por uma estrutura administrativa fraca. Existe uma “sede 
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central” remota para determinados controles de desempenho, mas cada “divisão” da 

organização tem sua própria estrutura para lidar com a sua situação particular. Nessa 

configuração, as várias escolas de formulação de estratégia podem existir dentro das divisões, 

o que será determinado pelas suas configurações. O ciclo de vida é a maneira como sequencia 

seus estágios. 

A organização adhocrática é encontrada em muitas indústrias contemporâneas que 

necessitam inovar de maneira complexa. O trabalho é realizado por equipes efetivas que são 

compostas por peritos de diferentes especialidades e coordenadas por ajuste mútuo. Essas 

equipes podem ser, por exemplo, comitês permanentes, forças tarefas, ou estrutura com aspecto 

matricial. A distinção linha-assessoria e entre alta gerência e todos os outros é reduzida pois o 

poder é baseado em conhecimento. Os projetos realizados pelas adhocracias podem ser 

externos, para seus clientes, ou internos, para o desenvolvimento de novos produtos.  A 

formulação de estratégia como aprendizagem coletiva ou como empreendimento são 

encontradas nessa configuração, que sequencia seus estágios ao longo do tempo através das 

oscilações, divergindo de forma alternada de maneira a permitir a mais elevada criatividade em 

seus projetos e convergindo após uma fase de muita variedade para se organizar. Os ciclos de 

vida também são característicos dessa configuração, como em todos os outros tipos de 

configuração. 

A organização missionária é dominada por uma cultura forte com valores e crenças 

comuns a todos os membros, em que se encoraja a cooperação, por conseguinte a tendência é 

haver uma divisão frouxa do trabalho, pouca especialização e pouca distinção entre as 

hierarquias – como gerentes de linha, funcionários operacionais, e grupos de assessoria.  Outras 

características são a liberdade de ação e a descentralização. Essa configuração pode ser 

encontrada, por exemplo, nos clubes, ordens religiosas e muitas corporações japonesas. A 

formulação de estratégia na escola cultural é encontrada nessa configuração, e o ciclo de vida é 

a maneira como sequencia seus estágios. 

Por último, a organização política tem um sistema de poder instável, na qual os 

conflitos têm propensão a surgir, podendo ficar fora de controle. A forma política é caracterizada 

pela separação das diferentes partes. Elas podem ser temporárias, como em períodos de 

transformações difíceis, ou permanentes, como por exemplo, uma agência governamental 

separada por distintas forças. A formulação de estratégia na escola de poder é encontrada nessa 

configuração e o ciclo de vida é a maneira como sequencia seus estágios. 
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Até o momento resumimos as principais características de cada configuração, 

conforme a “Escola de Configuração” segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), agora 

detalharemos cada configuração explicada por Mintzberg (2012) em seu livro Criando 

Organizações Eficazes. 

 

 

3.3 AS CINCO CONFIGURAÇÕES DE MINTZBERG  

 

 

Nessa abordagem, Mintzberg (2012) explica as configurações através de 5 

mecanismos de coordenação, 5 partes-chaves, e 5 fluxos de funcionamento. O resultado dessas 

combinações pode ser explicado através de cinco configurações básicas de estruturas: Estrutura 

Simples, Burocracia Mecanizada, Burocracia Profissional, Forma Divisionalizada, e 

Adhocracia, e as relações entre elas.       

É interessante a afirmação do autor de que toda a atividade humana dá origem a 

duas exigências fundamentais e opostas, que são a divisão do trabalho em várias tarefas e a 

coordenação dessas tarefas para realizar a atividade. Nas palavras dele: “a estrutura de uma 

organização pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o 

trabalho é dividido em tarefas distintas e, depois, como a coordenação é realizada entre essas 

tarefas”. (MINTZBERG, p. 12)   

Mintzberg (2012) rejeita algumas abordagens obtidas na bibliografia sobre 

estruturas e sugere que seus elementos devam ser selecionados para a obtenção de uma 

consistência ou harmonia interna, bem como uma consistência básica com a situação da 

organização. Um número limitado de configurações pode explicar a maioria das tendências que 

levam as organizações eficazes a se estruturarem por si próprias.  

O autor apresenta cinco elementos básicos da estrutura como mecanismos de 

coordenação e que mantêm as organizações unidas: Ajuste mútuo, supervisão direta, 

padronização dos processos de trabalho, padronização dos resultados do trabalho, e 

padronização das habilidades dos trabalhadores.  Estes elementos estão em ordem de 

complexidade da tarefa, sendo o ajuste mútuo adequado para as tarefas mais simples e a 

padronização das habilidades dos trabalhadores para tarefas mais complexas. É interessante que 

Mintzberg (2012) diz que, se a tarefa for muito complexa, pode-se retornar ao ajuste mútuo, 
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exatamente por não se ter como estruturar e padronizar processos.  As organizações não utilizam 

um único mecanismo, mas um misto dos cinco.  

Mintzberg (2012) também divide a organização em cinco componentes: O núcleo 

operacional, base da organização, no qual se encontram os operadores que executam o trabalho 

básico; a cúpula estratégica, que faz a supervisão formal e na qual se encontra o gerente em 

tempo integral, e se necessário, os gerentes de gerentes; a linha intermediária, que compõe uma 

hierarquia de autoridade intermediária entre o núcleo operacional e a cúpula estratégica; a 

tecnoestrutura, na qual ficam os analistas responsáveis pela padronização das tarefas e ficam 

posicionados fora da hierarquia da linha de autoridade; e por último a assessoria de apoio, que 

passa a ser necessária à medida que a organização cresce e precisa de apoio para serviços 

indiretos, como consultoria jurídica e folha de pagamento, por exemplo.  

Para explicar o funcionamento da organização, Mintzberg (2012) descreve vários 

tipos de fluxos.  Alguns deles são: fluxo de autoridade formal que representa a organização 

como em um organograma; fluxos regulamentados, consistente com as noções de hierarquia 

mas com mais ênfase na padronização do que na supervisão direta; comunicação informal, 

enfatizando o papel do ajustamento mútuo; constelações de trabalho, enfatizando a agregação 

em grupos de amigos para a realização do trabalho; por último temos o fluxo de processos de 

decisão ad hoc, utilizado nas implementações de decisões estratégicas através de forças-tarefas.  

O design da organização pode começar a ser feito com base nos conceitos 

mostrados: Os cinco mecanismos de coordenação, o diagrama temático e os fluxos de 

funcionamento que mostram a complexidade do funcionamento da organização.  

Dessa forma Mintzberg (2012) introduz suas cinco configurações básicas: Estrutura 

Simples, na qual a cúpula estratégica é a parte principal e é baseada na supervisão direta; 

Burocracia Mecanizada, fundamentada na padronização dos processos de trabalho, tendo a 

tecnoestrutura como parte principal; Burocracia Profissional, baseada na padronização de 

habilidades cujo núcleo operacional é o foco; Forma Divisionalizada, baseada na padronização 

dos outputs, em que o principal é a linha intermediária; por último, a Adhocracia, que é baseada 

em ajustamento mútuo, no qual a assessoria de apoio, às vezes acompanhada do núcleo 

operacional, é a parte principal.   
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3.3.1 Design Organizacional: Conceitos Complementares  

 

 

Outro conceito, essencial para o entendimento das suas configurações, é Design da 

estrutura organizacional. Mintzberg (2012, p. 36) o define como: “girar botões que influenciam 

a divisão do trabalho e os mecanismos de coordenação, que afetam as funções da organização. ”.  

O autor reúne os parâmetros de design da organização em quatro grupos e nove parâmetros. O 

primeiro grupo, chamado de Design das posições individuais, se refere a forma como o trabalho 

pode ser dividido e padronização; o segundo grupo, Design da superestrutura, faz alusão à 

forma como as posições do primeiro grupo devem ser agrupadas nas unidades, e quão extensa 

deve ser cada unidade; o terceiro grupo, Design dos vínculos laterais, complementa o design 

organizacional com o detalhamento da superestrutura com seus vínculos laterais em oposição 

aos estritamente verticais, na qual os dois principais grupos de vínculos são os sistemas de 

planejamento e controle e os instrumentos de interligação; por último, o Design do sistema de 

tomada de decisão, em que  Mintzberg (2012) considera o problema da centralização e 

descentralização exclusivamente  em termos do poder sobre as decisões tomadas na 

organização. O Quadro 3 nos fornece mais informação sobre cada um dos parâmetros referentes 

a cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Grupo Parâmetro de design Definição 

Design das 

posições 

Especialização da tarefa 
Horizontal - quantidade diferente de tarefas -; Vertical - 

profundidade, controle sobre o trabalho. 

Formalização do 

comportamento 

Modo pelo qual a organização prescreve a padronização de 

seus processos de trabalho: Pela posição - especificações 

associadas à própria atividade; pelo fluxo de trabalho - 

especificações associadas ao trabalho; por regra - 

especificações emitidas para o geral, como os vários 

regulamentos 

Treinamento e 

socialização 

Treinamento: Processo pelo qual são ensinados habilidades e 

conhecimentos relacionados ao trabalho.  Socialização: 

Processo pelo qual as normas organizacionais são adquiridas. 

Design da 

superestrutura 

Agrupamento em 

unidades 

É o meio fundamental para coordenar o trabalho na 

organização, e pelo qual é construído o mecanismo de 

coordenação da supervisão direta. São seis as bases mais 

comuns para o agrupamento: 1. Conhecimento e habilidade; 2. 

Processo de trabalho e função; 3. Tempo; 4. Output; 5. 

Cliente; 6. Local. 

Tamanho da unidade 

Quantas posições devem estar contidas no agrupamento de 

primeiro nível e quantas unidades em cada uma das sucessivas 

unidades de ordem mais alta. Qual deve ser a amplitude de 

controle do gerente e qual deve ser formato da superestrutura: 

Verticalizado, com unidades pequenas e amplitude estreita de 

controle, ou Plano, unidades grandes e uma maior amplitude 

de controle. 

Design dos 

vínculos laterais 

Sistemas de 

planejamento e controle 

O objetivo do plano é especificar um output pretendido - um 

padrão - em alguma ocasião futura. O objetivo do controle é 

aferir se o padrão foi ou não atingido. Reunidos, os planos e os 

controles regulam os outputs e, indiretamente, o 

comportamento. 

Instrumentos de vínculo 

Conjunto de instrumentos para estimular contatos de 

interligação entre indivíduos de unidades diferentes, passando 

por cima dos canais verticais. Esses instrumentos podem ser 

incorporados na estrutura formal. Existem quatro tipos 

básicos: 1. Cargos de interligação; 2. Forças-tarefas e comitês 

permanentes; 3. Gerentes de integração; 4. Estrutura matricial. 

Design do sistema 

de tomada de 

decisão 

Descentralização 

vertical 

Disseminação do poder formal cadeia abaixo da autoridade de 

linha - delegação do poder de tomada de decisão aos níveis 

abaixo.  

Descentralização 

horizontal 

Remete a amplitude em que os não-gerentes controlam os 

processos de decisão - dos gerentes de linha aos gerentes de 

assessoria, analistas, especialistas de apoio e operadores. 

Poder informal. 

Quadro 3: Parâmetros de design da organização 

Fonte: Adaptado de: MINTZBERG, 2012, p. 37. 

 

Mintzberg (2012) nos explica a diferença entre formas burocráticas e orgânicas de 

estruturas. A estrutura burocrática pode ser definida na medida que seu comportamento é 

predeterminado ou previsível, em outras palavras, padronizado. Já a estrutura orgânica é 

definida pela sua ausência de padronização. 
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3.3.2 Ajustando o Design da Organização  

  

 

Após Mintzberg (2012) apresentar todos esses conceitos, fica o seguinte 

questionamento:  como o designer da organização escolhe o que e quando utilizar cada uma das 

variáveis apresentadas? Mintzberg (2012) responde a essa pergunta dizendo que as pesquisas 

contemporâneas sobre estrutura organizacional revelam um conjunto de fatores situacionais ou 

contingenciais, que estão associados ao uso de determinados parâmetros de design. Mintzberg 

(2012) apresenta esses fatores em quatro grupos: a idade e o tamanho da organização; o sistema 

técnico utilizado em seu núcleo operacional; diversos aspectos de seu ambiente, especialmente 

estabilidade, complexidade, diversidade e hostilidade; e determinados relacionamentos de seu 

poder. 

Khandwalla (1971, 1973, 1974 apud MINTZBERG, 2012) notou que a eficácia da 

organização estava relacionada com a utilização de diferentes parâmetros de forma integrada e 

consistente. Mintzberg (2012) então formula a seguinte hipótese, chamada por ele de hipótese 

de configuração ampliada: “a estruturação eficaz requer consistência entre os parâmetros de 

design e os fatores contingenciais”.     

Mintzberg (2012) discute cada grupo de fatores em termos de um conjunto de 

hipóteses e diz que essas hipóteses são constatações encontradas nas pesquisas, além de muitas 

delas retratarem análises da eficácia organizacional, podem ser descritas como prescrições. O 

Quadro 4 mostra os quatro grupos de fatores com as hipóteses levantadas pelo autor. 
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Fator Situacional Hipótese 

Idade e Tamanho 

"Quanto mais antiga a organização, mais formalizado é seu comportamento" 

"A estrutura reflete a época da origem do setor" 

"Quanto maior a organização, mais elaborada é sua estrutura - isto é, quanto 

mais especializadas suas tarefas, mais diferencializadas suas unidades e mais 

desenvolvido seu comportamento administrativo" 

"Quanto maior a organização, maior o tamanho de suas unidades" 

"Quanto maior a organização, mais formalizado será seu comportamento"  

Sistema Técnico 

"Quanto mais regular o sistema técnico, mais formalizado o trabalho 

operacional e mais burocrática a estrutura do núcleo operacional" 

"Quanto mais sofisticado (difícil de entender) o sistema técnico, mais 

elaborada a estrutura não operacional - especificamente, quanto mais ampla e 

mais profissional a assessoria de apoio, maior a descentralização seletiva 

(dessa assessoria) e maior o uso dos instrumentos de religação (para coordenar 

o trabalho dessa assessoria)" 

"A automação do núcleo operacional transforma uma estrutura administrativa 

burocrática em uma estrutura orgânica"  

Ambiente (4 dimensões) - 

Estabilidade; 

Complexidade; Diversidade 

de mercado; Hostilidade. 

"Quanto mais dinâmico o ambiente, mais orgânica a estrutura" 

"Quanto mais complexo o ambiente, mais descentralizada a estrutura" 

"Quanto mais diversificados os mercados da organização, maior a propensão 

de ela dividir-se em unidades baseadas no mercado (dada a economia de escala 

favorável" 

"A hostilidade extrema em seu ambiente leva qualquer organização a 

centralizar temporariamente sua estrutura" 

"As disparidades no ambiente encorajam a organização a descentralizar 

seletivamente em constelações de trabalho diferenciadas" 

Poder 

"Quanto maior o controle externo da organização, mais centralizada e 

formalizada sua cultura" 

"As necessidades de poder dos membros da organização tendem a gerar 

estruturas excessivamente centralizadas" 

"A moda favorece a estrutura do dia (e a cultura), às vezes, mesmo quando 

inapropriada" 

Quadro 4: Grupo de fatores situacionais e suas hipóteses 

Fonte: Adaptado de: MINTZBERG, 2012, p. 141-171. 
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3.3.3 Design como Configuração 

 

 

Mintzberg (2012) reforça que a organização exerce força em cinco distintas 

direções: força para centralizar, força para padronizar, força para colaborar, força para 

fragmentar e força para profissionalizar; a sua estrutura acaba sendo determinada pelas 

condições que favorecem uma ou outra força.  

A cúpula estratégica exerce força para a centralização; a tecnoestrutura exerce força 

para a padronização; o núcleo operacional exerce força em direção ao profissionalismo; os 

gerentes da linha intermediária exercem força em direção à fragmentação da estrutura; e a 

assessoria de apoio exerce força em direção a colaboração.  

No Quadro 5 abaixo, Mintzberg (2012) mostra a correspondência entre todas as 

cinco configurações. Em cada uma delas, uma parte diferente da organização exerce o papel 

mais significativo, um tipo distinto de descentralização, e um mecanismo de coordenação 

diferente. 

 

Configuração 

estrutural 

Primeiro mecanismo de 

coordenação 

Parte-chave da 

organização 
Tipo de descentralização 

Estrutura Simples Supervisão direta Cúpula estratégica 
Centralização vertical e 

horizontal 

Burocracia Mecanizada 
Padronização dos 

processos de trabalho 
Tecnoestrutura 

Descentralização horizontal 

limitada 

Burocracia Profissional 
Padronização das 

habilidades 
Núcleo operacional 

Descentralização vertical e 

horizontal 

Forma Divisionalizada Padronização dos outputs Linha intermediária 
Descentralização vertical 

limitada 

Adhocracia Ajustamento mútuo Assessoria de apoio Descentralização seletiva 

Quadro 5: Correspondências entre as cinco configurações 

Fonte: MINTZBERG, 2012, p. 174. 

 

Iremos em seguida detalhar, cada uma dessas configurações conforme descritas por 

Mintzberg (2012). Para cada uma das configurações, o autor descreve suas características, as 

condições necessárias para sua existência e seus principais problemas. Antes de iniciarmos a 

próxima seção, gostaríamos de ressaltar um ponto fundamental para o nosso estudo: Mintzberg 

(2012) alega que a apresentação de cada configuração é exagerada, sendo introduzida como um 

tipo puro, através de um estereótipo da realidade para destacar as diferenças. As organizações 
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reais têm configurações que podem ser hibridas, entretanto precisamos identificar as fronteiras 

para entender o espaço interior.    

 

 

3.3.4 Detalhando as Cinco Configurações 

 

 

3.3.4.1 Estrutura Simples 

 

 

A Estrutura Simples é orgânica e caracterizada pelo que ela não é, em um certo 

sentido, é a negação da estrutura, ou seja, tem pouca formalização, pouco planejamento e faz 

uso mínimo de instrumentos de religação (MINTZBERG, 2012). Essas organizações também 

costumam ter uma pequena hierarquia gerencial e poucos assessores de apoio, além de ter uma 

divisão mínima entre suas unidades com uma divisão de trabalho menos rigorosa.   

O principal mecanismo de coordenação dessa estrutura é a Supervisão direta, com 

o poder das decisões tendendo a estar centralizado em um executivo principal, como por 

exemplo o Chief Executive Officer (CEO), que tende a gozar de uma grande amplitude de poder, 

sendo até comum todas as demais pessoas se reportarem diretamente a ele, que também costuma 

ser responsável pela coordenação entre as unidades quando essas existem. Dessa forma, a parte-

chave da estrutura é a Cúpula estratégica, formada habitualmente por pouco mais de uma 

pessoa, além de um núcleo operacional orgânico. A comunicação flui informalmente, na 

maioria das vezes, diretamente entre o executivo e as outras pessoas, o que permite que o 

presidente fique ciente de problemas técnicos antes que o pessoal encarregado da solução seja 

informado.  O núcleo operacional tem tarefas pouco especializadas e o fluxo de trabalho é 

flexível.   

Em função da centralização do poder e da flexibilidade da tomada de decisão, as 

respostas são rápidas. A formulação da estratégia está a cargo exclusivamente do executivo 

principal, refletindo, na maior parte das vezes, sua visão implícita em relação à organização e a 

seu ambiente, resultando muitas vezes em uma estratégia baseada em suas crenças pessoais, 

que é uma extensão direta de sua personalidade.  O autor diz que aparentemente o trabalho mais 

importante desse executivo é lidar com os distúrbios e inovar de modo empreendedor, mas, 

como um reflexo da supervisão direta, esse também investe substancial atenção à liderança e 
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mantém-se bem informado. Como o poder e a informação se encontram na cúpula estratégica, 

os traços formais do trabalho gerencial acabam sendo de menor importância, assim como o 

dever de disseminar a informação e de alocar os recursos internamente.  

A maioria das organizações atravessam a Estrutura Simples em seus primeiros anos 

de formação, visto que é no estágio de desenvolvimento que se tem a origem das variantes dessa 

estrutura, no entanto, muitas organizações pequenas podem permanecer, além desse momento, 

com esse modelo estrutural (MINTZBERG, 2012). Além disso, nos momentos de crise, uma 

organização pode utilizar-se dessa estrutura, independentemente de sua formação anterior, pois 

é forçada a centralizar devido à hostilidade extrema e à necessidade de resposta rápida 

coordenada. Por último Mintzberg (2012) relata a administração pelo(s) proprietário(s) como 

um fator que estimula a utilização da Estrutura Simples, como na Empresa Empreendedor 

Clássica, que tem normalmente característica agressiva e inovadora e que busca, de forma 

continua, ambientes de risco, que são evitados pelas burocracias. De uma forma geral, as 

condições principais expostas por Mintzberg (2012) para essa estrutura são: ambiente simples 

e dinâmico; e sistema técnico não sofisticado e desregulamentado.  

Por fim, Mintzberg (2012) nos revela alguns problemas associados à Estrutura 

Simples que, apesar da centralização favorecer a flexibilidade e a adaptabilidade da resposta 

estratégica, pode provocar confusão entre as questões estratégicas e operacionais. Nas empresas 

empreendedoras, por exemplo, o executivo principal pode ficar envolvido com as questões 

operacionais e perder a visão estratégica, e vice-versa. Outro problema levantado pelo autor é 

relacionado ao risco dessa configuração causada pela sua dependência da saúde e dos caprichos 

de um indivíduo e exemplifica com a possibilidade de aniquilação do principal mecanismo de 

coordenação da organização, no caso de um ataque cardíaco do principal executivo da empresa. 

Devido a não ter uma administração bem desenvolvida, essa estrutura tem condições limitadas, 

sem poder fornecer os produtos e serviços padronizados que são exigidos por um ambiente 

padronizado, sendo ineficaz para lidar com ambientes complexos.  Interessantemente, 

Mintzberg (2012) diz que o executivo principal, apesar de ser a única pessoa com poder para 

fazer mudanças estruturais, quando essas precisam ser realizadas, é quem, com frequência, as 

resiste. Por fim o autor diz que algumas pessoas percebem essa estrutura como sendo altamente 

restritiva em razão de apenas uma pessoa tomar as decisões, dessa forma, os funcionários não 

se sentem participantes. Essa estrutura também vem sendo crescentemente considerada 

paternalista e até autocrática, distribuindo o poder de forma inadequada. 
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3.3.4.2 Burocracia Mecanizada 

 

 

A Burocracia Mecanizada segundo Mintzberg (2012) é o modelo que mais se 

aproxima da estrutura que Max Weber primeiro descreveu. Essa estrutura tem padronização, 

nas responsabilidades, nas qualificações, nos canais de comunicação e nas normas de trabalho, 

além da hierarquia de autoridade nitidamente definida. Mintzberg (2012) lista os seguintes 

parâmetros de design dessa configuração: tarefas operacionais rotineiras e fortemente 

especializadas; núcleo operacional com procedimentos extremamente formalizados; 

germinação de normas, regulamentos e comunicação formalizada em toda a organização; nível 

operacional com grandes unidades; centralização relativa do poder de tomada de decisão; 

confiança na base funcional para agrupamento das tarefas; e evidente distinção entre linha e 

assessoria com uma estrutura administrativa elaborada. 

O componente de maior porte nessa estrutura é o Núcleo operacional com seu fluxo 

de trabalho fortemente racionalizado, que tem como parâmetro principal de design a 

formalização do comportamento devido a uma nítida divisão do trabalho com tarefas 

firmemente definidas e especializadas, tanto horizontal quanto verticalmente.  A ênfase é na 

padronização dos processos de trabalho através da coordenação, limitando a utilização de 

supervisão direta pelos gerentes. As tarefas operacionais exigem pouca habilidade e pouco 

treinamento, pois são simples e repetitivas.  

Um elemento importante, ressaltado por Mintzberg (2012), é a estrutura 

administrativa da Burocracia Mecanizada, claramente diferenciada do núcleo operacional e 

altamente elaborada, vista a alta regulação do trabalho operacional. Bem acima do núcleo 

operacional, temos a linha intermediária, que nesta configuração é amplamente desenvolvida e 

diferenciada em unidades funcionais. São três as tarefas principais dos gerentes da linha 

intermediária: Lidar com os problemas quando acontecem entre os trabalhadores 

especializados, que não são facilmente tratados por ajustamento mútuo porque o excesso de 

padronização restringe a comunicação informal; fazer o papel de interligação com os analistas 

da tecnoestrutura, incorporando os padrões nas unidades operacionais abaixo; e apoiar os fluxos 

verticais na estrutura. Todas essas tarefas exigem contatos pessoais, limitando o número de 

trabalhadores que ele pode supervisionar.  

Outro componente altamente elaborado e parte-chave da estrutura é a 

tecnoestrutura, na qual ficam os analistas que fazem a padronização dos processos de trabalho 
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operacionais, fundamentais para a Burocracia Mecanizada. Aos gerentes de linha, é dada a 

autoridade formal, já a assessoria tecnocrática tem o papel de aconselhamento, mas com 

considerável poder informal porque, sem essa assessoria, a estrutura não poderia funcionar.  

Além disso Mintzberg (2012) acrescenta que a importância da padronização não se dá somente 

no núcleo operacional, aumentando com isso o escopo de influência dos analistas. A Burocracia 

Mecanizada é permeada por regras e regulamentos, favorecendo a comunicação formal e a 

tomada de decisão através de uma cadeia de autoridade formal.  

Essa estrutura é a que mais fortemente acentua a divisão do trabalho e a distinção 

entre todas as suas unidades, funcionando de acordo com os princípios clássicos da 

administração, com a autoridade formal de cima para baixo em uma hierarquia definida. Existe 

nessa estrutura uma verdadeira obsessão por controle. Primeiro para eliminar incertezas, de 

modo que a máquina burocrática possa funcionar sem descontinuidade, e segundo para conter 

os conflitos que são comuns na Burocracia Mecanizada. Essa obsessão explica a proliferação 

de assessorias de apoio, preferindo inclusive manter as estruturas de apoio dentro da própria 

organização para controlá-los, apesar desses serviços poderem ser fornecidos por empresas 

externas.  

Após falar do núcleo operacional, da linha intermediária, da tecnoestrutura, e da 

assessoria de apoio, Mintzberg (2012) aborda a cúpula estratégica. Esse componente da 

Burocracia Mecanizada tem um poder considerável já que hierarquia e cadeia de autoridade são 

fundamentais nessa estrutura. Apenas os analistas da tecnoestrutura compartilham algum poder 

informal com os dirigentes do topo, em razão da relevância de seu papel para o funcionamento 

da organização através da padronização do trabalho das pessoas. Os dirigentes, que se 

encontram na cúpula estratégica, se preocupam com o melhor ajustamento de suas máquinas 

burocráticas, com uma busca constante por melhoria de desempenho, apesar de que isso, 

estritamente, não leva à melhoria de desempenho pois é consumida muita energia da alta 

administração na manutenção da estrutura na presença de conflitos que não são solucionados, 

mas sim engarrafados, exigindo dos dirigentes em última instancia lidar com os distúrbios. Os 

gerentes da cúpula estratégica são os únicos generalistas da organização e com visão ampla de 

todas as funções, tendo que efetuar uma coordenação interferindo frequentemente nas 

atividades da linha intermediária.  

No cenário descrito acima é fácil perceber que o processo de elaboração da 

estratégia é evidentemente feito de cima para baixo, emanando da cúpula estratégica, com forte 
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expressão no planejamento da ação. Pelo menos, teoricamente, a estratégia é formulada pela 

cúpula estratégica, implementada pela linha intermediaria e pelo núcleo operacional.  

Após expor os principais traços da Burocracia Mecanizada, Mintzberg (2012) nos 

oferece as condições para a existência dessa estrutura. Em primeiro lugar ele menciona que os 

ambientes devem ser simples e estáveis, visto que não é possível padronizar – racionalizar por 

tarefas simples, prever e transformar em repetitivo – o trabalho de ambientes complexos.  

Mintzberg (2012) também menciona que a organização deve ser madura – antiga – para ter tido 

tempo para estabelecer os padrões e grande para poder ter volume de trabalho que possa ser 

repetido e padronizado. As Estruturas Simples, quando crescem e envelhecem, se transformam 

em Burocracias Mecanizadas. Essa configuração costuma ter sistemas técnicos simples, no 

máximo moderadamente sofisticado e não automatizado, de forma a não abolir o trabalho 

operacional rotineiro executado por uma força de trabalho dominada por operadores não 

habilitados. As empresas de produção em massa são talvez as Burocracias Mecanizadas mais 

conhecidas, com seus fluxos de trabalho operacional formando cadeias interligadas que são 

segmentadas por elos que representam cada um deles um departamento funcional se reportando 

cadeia de autoridade acima. Quando essas estruturas se tornam gigantescas, tendem a investir 

na estabilidade ambiental, procurando regular o que possa interferir nas suas operações 

rotineiras.  

Mintzberg (2012) alega que empresas menores também podem ter essa 

configuração porque seu trabalho operacional é simples e repetitivo. Caso não haja muita 

complexidade nas tarefas da organização, pode-se não ter a necessidade da tecnoestrutura, 

atribuindo-se o nome de Burocracia Simples, que é centralizada, altamente burocrática, mas 

sem elaboração da estrutura administrativa.  

Continuando a análise das condições necessárias para a Burocracia Mecanizada, o 

autor nos lembra que o forte dessa configuração é o controle. Assim podemos encontrá-la nas 

organizações operantes nas áreas de controle, como nos órgãos reguladores e nas forças 

policiais, sendo uma variante que pode ser denominada burocracia de controle. Outra condição 

que leva as organizações para essa configuração é a necessidade especial de segurança, como 

por exemplo as empresas aéreas – burocracia de segurança – e o corpo de bombeiros – 

burocracia contingencial. Na burocracia de segurança, a elaboração de procedimentos 

rotineiros, que devem ser seguidos rigidamente, aumenta a previsibilidade, enquanto, na 

burocracia contingencial, a antecipação de eventos não rotineiros melhora o tempo de resposta. 
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Apesar da Burocracia Mecanizada ter emergido como uma configuração dominante 

principalmente o século XX, ela não está mais em moda e tem sido atacada de todos os lados. 

Por fim, Mintzberg (2012) explora os problemas que estão associados a Burocracia 

Mecanizada e afirma que esta é a estrutura que mais tem estimulado debates acirrados.  O 

avanço da organização burocrática está relacionado à sua superioridade técnica, sendo esta a 

configuração mais eficiente quando é necessário que seres humanos desempenhem um conjunto 

integrado de tarefas simples e repetitivas de forma precisa e consistente. Mintzberg (2012) 

aponta uma falha na analogia entre essa configuração e as máquinas, visto que estas consistem 

em partes mecânicas, e estruturas organizacionais incluem também seres humanos. São três os 

tipos de problemas encontrados pelo autor: problemas humanos no núcleo operacional, que 

surgem quando as pessoas não se enxergam apenas como elementos mecânicos de produção, 

podendo reagir com várias formas de resistência – altas taxas de turnover, absenteísmo, 

operação-tartaruga, greves e sabotagem imediata; problemas de coordenação no centro 

administrativo, quando a solução dos conflitos não é possível através da padronização; e 

problemas de adaptabilidade na cúpula estratégica causados pela dificuldade de se modificar a 

máquina burocrática quando as condições se alteram, além do gargalo na cúpula estratégica 

sobrecarregando os dirigentes em épocas de mudança, e a dificuldade de acesso as informações 

necessárias para a tomada de decisão. Os problemas humanos no núcleo operacional revertem-

se em problemas de coordenação no centro administrativo, que por sua vez revertem-se em 

problemas de adaptação na cúpula estratégica. 

Segundo Mintzberg (2012), a nossa época não está do lado da Burocracia 

Mecanizada, apesar desta ainda permanecer a estrutura dominante em nossas sociedades. Essa 

é uma configuração inflexível, sendo estas estruturas não adaptativas e mal ajustadas às 

mudanças em suas estratégias. A eficiência é seu forte, não a inovação, fazendo com que 

funcionem melhor em ambientes estáveis.  

Mintzberg (2012) adiciona alguns exemplos de organizações que parecem ter várias 

características comuns às Burocracias Mecanizadas: um correio nacional, um órgão de 

segurança, uma linha área, uma siderúrgica e uma empresa automobilística gigantesca.   
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3.3.4.3 Burocracia Profissional 

 

 

Diferente da Burocracia Mecanizada que acabamos de descrever, a Burocracia 

Profissional é descentralizada. Segundo Mintzberg (2012), ambas as Burocracias têm trabalho 

operacional estável levando a padronização. Entretanto, na Mecanizada, o trabalho é simples, 

enquanto, na Profissional, o trabalho é complexo, devendo ser controlado diretamente por quem 

o executa. Desta forma, a Burocracia Profissional permite ao mesmo tempo a padronização das 

habilidades e a descentralização. 

Na Burocracia Profissional, o núcleo operacional é a parte-chave da organização, 

que contrata profissionais especializados, treinados, para dar-lhes substancial controle sobre o 

seu próprio trabalho, agindo de forma independente e diretamente com os clientes que atende. 

Praticamente não existe necessidade de coordenação entre esses profissionais, reflexo da 

padronização de habilidades e conhecimento. Apesar do trabalho poder ser padronizado, a sua 

complexidade exige, do profissional, liberdade em sua aplicação. Outro ponto importante 

abordado por Mintzberg (2012) é referente ao intenso treinamento e socialização. Normalmente 

o profissional passa anos na universidade, além de longos períodos de treinamento no trabalho 

e necessidade de atualização constante. O objetivo de todo esse treinamento é a internalização 

dos padrões usados na execução das tarefas e na coordenação do trabalho profissional, 

mostrando ser essa estrutura essencialmente burocrática.  

Mintzberg (2012) diz que a diferença entre a Burocracia Mecanizada e a 

Profissional pode ser explicada na forma como seus padrões são gerados: A primeira gera seus 

próprios padrões em sua tecnoestrutura, já a segunda tem seus padrões originados fora de sua 

própria estrutura, por seus operadores que se reúnem com colegas de outras Burocracias 

Profissionais em associações autogovernadas. O profissional nessa estrutura tem duas tarefas 

básicas: categorizar a necessidade do cliente em termos de diagnóstico de contingência e 

aplicar, ou executar, o programa padrão indicado por ele.   

Enquanto na Burocracia Mecanizada isso não existe, na Burocracia Profissional, o 

diagnóstico é uma tarefa fundamental na qual a organização procura combinar uma 

contingência predeterminada a um programa padrão, mas se houver a necessidade de um 

diagnóstico sem limite predeterminado, uma solução criativa para um problema exclusivo, 

estaremos falando, segundo Mintzberg (2012), de uma outra configuração, a Adhocracia, na 

qual não existem contingências ou esquemas padronizados. Outro ponto interessante abordado 
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pelo autor, relacionado ao processo de categorização da Burocracia Profissional, é que sua 

estrutura pode ser ao mesmo tempo funcional, agrupando os especialistas conforme o 

conhecimento, as habilidades e os processos de trabalho, e baseada no mercado, com cada 

unidade lidando com natureza de clientes únicos.  

Vimos através de Mintzberg (2012) que o foco dessa estrutura está no núcleo 

operacional. Como o custo dos profissionais é alto, é percebida a importância de apoio a esses 

profissionais, o que é feito pela assessoria de apoio. As universidades, por exemplo, costumam 

ter clube de professores, instalações gráficas, apoio financeiro, editoras, bibliotecas, centros de 

computação, entre outras unidades de apoio, extensamente elaborada para atender ao núcleo 

operacional. Já a tecnoestrutura e a linha intermediária da administração não são altamente 

elaboradas porque, diferentemente de algumas outras configurações, pouco podem fazer para 

coordenar o trabalho operacional.  

Conforme foi averiguado até o momento, Mintzberg (2012) deduz que essa 

configuração é fortemente descentralizada em ambas as dimensões – vertical e horizontal – 

dando ao profissional considerável autonomia em seu trabalho. Geralmente os profissionais 

trabalham com seus próprios clientes, submetidos somente ao controle de seus colegas que o 

treinaram pela primeira vez. Mintzberg (2012) também comenta que é comum os profissionais 

compartilharem recursos em uma organização, incluindo serviços de apoio, além de se 

organizarem para troca de experiências e treinamento de novatos. Um outro motivo mencionado 

por Mintzberg (2012) para os profissionais formarem organizações é que os clientes têm 

frequentemente necessidade de serviços de vários especialistas ao mesmo tempo.  

Uma outra conclusão de Mintzberg (2012) mostra a Burocracia Profissional como 

sendo altamente democrática. Além dos profissionais controlarem seu próprio trabalho, eles 

também procuram manter o controle coletivo das determinações administrativas que os afetam, 

através da execução, pelos profissionais operacionais, de alguns trabalhos administrativos, por 

exemplo participando de comissões. Em função do poder dos operadores, Mintzberg (2012) diz 

que as Burocracias Profissionais podem ser denominadas organizações colegiadas, descritas 

por alguns profissionais como pirâmides invertidas, com os operadores no topo e os 

administradores abaixo destes para servi-los. Já para a assessoria de apoio, Mintzberg (2012) 

diz que não há democracia, na verdade existindo frequentemente como constelações 

burocráticas mecanizadas localizadas na Burocracia Profissional. Assim, o autor mostra a 

existência de hierarquias administrativas paralelas: uma para os profissionais, sendo 
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democrática e de baixo para cima; e outra para a assessoria de apoio, sendo burocrática e 

mecanizada, de cima para baixo. 

Diante do exposto, Mintzberg (2012) se pergunta como ficam os administradores 

da hierarquia profissional? São menos poderosos, quando comparados aos seus colegas da 

Estrutura Simples e da Burocracia Mecanizada, mas o Administrador Profissional, apesar de 

não poder controlar diretamente os funcionários da estrutura em questão, tem considerável 

poder indireto na estrutura. Um dos papéis do Administrador Profissional é lidar com distúrbios 

na estrutura, visto que o processo de categorização não é perfeito levando a todos os tipos de 

disputas jurisdicionais entre os profissionais. Entretanto, dificilmente uma solução pode ser 

imposta pelo administrador, mas este deve se reunir para negociar a solução com as partes 

envolvidas. 

Outro papel do Administrador Profissional, principalmente o de nível mais elevado, 

é exercido na fronteira da organização entre os profissionais internos e as partes externas 

interessadas, como associações de clientes e governos, sendo esperado que o administrador 

proteja os profissionais das pressões externas, além de captar apoio dessas partes externas para 

a organização.  Mintzberg (2012) exprime que, ironicamente, o profissional, que detesta a 

administração e quer somente exercer a sua profissão, passa a ser dependente do administrador 

eficaz, o qual garante a liberdade do profissional através do esforço administrativo, como 

levantamento de fundos e resolução de conflitos, deixando mais tempo para o profissional para 

praticar sua profissão. Mintzberg (2012) conclui que na, Burocracia Profissional, o poder corre 

para os profissionais que devotam esforço ao trabalho administrativo e não ao trabalho 

profissional, entretanto o poder do Administrador Profissional somente é mantido se aqueles se 

enxergarem como servindo eficazmente a seus interesses. Os gerentes desta configuração 

podem ser os mais fracos quando comparado aos das outras cinco, mas isso não significa que 

estejam isentos de poder.  

Devido à dificuldade de se concordar com as metas e de se mensurar os outputs nas 

Burocracias Profissionais, a noção de estratégia como um padrão único e integrado de decisões 

comuns à toda organização, perde muito de seu significado. Mintzberg (2012) diz que as 

estratégias nesta estrutura são amplas e não totalmente as dos profissionais individuais, que 

trabalham na organização, bem como as das associações profissionais, que operam 

externamente. Essas estratégias representam o efeito cumulativo das iniciativas estratégicas, 

cujas implementações seus membros estão em condições de persuadir. O papel do 

Administrador Profissional é ajudar a negociar esses projetos e iniciativas com o sistema, 
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influenciando a estratégia. Apesar do administrador não poder impor sua vontade sobre os 

profissionais do núcleo operacional, ele deve confiar em seu poder informal e aplicá-lo com 

astúcia, fazendo mudanças com cautela, em etapas incrementais, o que diminui a probabilidade 

de rejeição das mudanças pelos profissionais.  

Mintzberg (2012) nos apresenta as condições para a existência da Burocracia 

Profissional e alega que o ambiente é o principal fator situacional na utilização da Burocracia 

Profissional.  O ambiente é complexo e estável: complexo por exigir a utilização de 

procedimentos difíceis, aprendidos somente em programas extensivos de treinamento formal; 

e estável na medida que essas habilidades se tornam bem definidas, em outras palavras, 

padronizadas. O autor também alega que os fatores de idade e tamanho são menos importantes. 

Como exemplo, Mintzberg (2012) fala que um contador, que trabalha por conta própria, segue 

os mesmos padrões profissionais de 2.000 trabalhadores em uma empresa enorme, ou ainda, 

que é possível colocar um grupo de médicos em um hospital novo e, logo, eles estarão 

trabalhando como se já estivessem ali há muito tempo. Os profissionais trazem consigo os 

padrões quando entram na organização e dessa forma, em seus primeiros anos, as Burocracias 

Profissionais passam rapidamente pela fase de Estrutura Simples.  Como os profissionais 

atendem diretamente os clientes, geralmente de forma direta e pessoal, o sistema técnico não é 

fortemente regulado e automatizado.  

Outro ponto levantado pelo autor é que a utilização de instrumentos muito 

sofisticados reduz a autonomia do profissional, pois o compele a trabalhar em equipes 

multidisciplinares, o que ocorre na Adhocracia. Os casos em que hospitais ou instituições de 

ensino, por exemplo, passam a utilizar equipamentos mais sofisticados, essa organização passa 

a adotar uma estrutura híbrida com atributos da Adhocracia – Adhocracia Burocrática 

Profissional. Vale ressaltar que os hospitais têm aversão a estrutura mais livre devido à 

preocupação com segurança, fazendo com que essa tendência seja mitigada. Na Burocracia 

Profissional Pura a base de conhecimento é sofisticada – a tecnologia da organização – mas o 

conjunto de instrumentos que utiliza para colocar em prática essa base de conhecimento – 

sistema técnico – não é sofisticado.   

Mintzberg (2012) diz que o grande crescimento do setor de serviços da sociedade 

contemporânea nas últimas décadas, que utiliza programas padronizados, faz com que a 

Burocracia Profissional seja a configuração mais adotada. Além do setor de serviços, essa 

configuração também é encontrada no setor de manufatura nas empresas artesanais e de 

construção.  
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Existe uma variante da Burocracia Profissional, denominada por Mintzberg (2012) 

de Burocracia Profissional Dispersa, encontrada quando os mercados das Burocracias 

Profissionais são geograficamente dispersos, ampliando o problema de lealdade do funcionário 

à organização. Como solução as organizações devem confiar amplamente no treinamento e na 

socialização, fazendo rodízios entre o escritório central e as áreas remotas. 

Outra estrutura híbrida citada por Mintzberg (2012), além da Adhocracia 

Burocrática Profissional já mencionada anteriormente, é a Burocracia Profissional Simples, que 

exige a necessidade de orientação de um líder forte para os profissionais altamente treinados, 

que executam atividades padronizadas, como em uma orquestra sinfônica. 

Da mesma forma que para as outras configurações, Mintzberg (2012) explora os 

problemas que estão associados a Burocracia Profissional. Começando pelo lado positivo, essa 

configuração reúne duas características requeridas pelos homens e mulheres contemporâneos: 

é democrática e dá autonomia aos profissionais. Entretanto, essas mesmas características estão 

entre os problemas dessa configuração.  

A padronização das habilidades é um mecanismo de coordenação livre, mas não 

fornece muitas das necessidades que emergem na Burocracia Profissional. Na coordenação 

entre os profissionais e assessoria de apoio, a segunda é colocada entre dois sistemas de poder: 

poder vertical da autoridade de linha e poder horizontal do conhecimento profissional; que 

atuam em sentidos diferentes. Na coordenação entre os próprios profissionais, o processo de 

categorização surge como uma enorme fonte de conflito, certificado que as contingências são 

imperfeitas.  Em relação a autonomia, a Burocracia Profissional não lida facilmente com os 

profissionais que são incompetentes ou inescrupulosos. A autonomia encoraja muitos 

profissionais a ignorarem as necessidades da organização e permite que sejam ignoradas as 

necessidades de seus clientes. Por não haver qualquer controle do trabalho estabelecido, as 

deficiências podem ser omitidas e não corrigidas pelos próprios profissionais 

Outro problema relatado por Mintzberg (2012) é a questão da inovação. Da mesma 

forma que a Burocracia Mecanizada, a Profissional é bem ajustada para produzir seus outputs 

padronizados; não para adequar a produção de novos outputs. Essas organizações são 

conservadoras e receiam mudar seus padrões, além de novos programas também requererem 

esforços interdisciplinares porque geralmente precisam de uma remodelação das categorizações 

existentes. Dessa forma, essa configuração não é adequada para ambientes dinâmicos que 

exigem muitas mudanças.  
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Por último, Mintzberg (2012) descreve a difícil questão das respostas disfuncionais 

aos problemas de coordenação, autonomia e inovação.  Segundo o autor, as pessoas, que estão 

fora da profissão, enxergam os problemas como consequência da falta de controle externo do 

profissional e entidade de classe, por conseguinte tentam controlar o trabalho com supervisão 

direta, padronização dos outputs, ou padronização dos processos de trabalho. Esses métodos 

não funcionam adequadamente devido à complexidade do trabalho e a falta de clareza de seus 

outputs, servindo somente para desencorajar o profissional. Porém, Mintzberg (2012) apresenta 

uma solução, através do controle financeiro das Burocracias Profissionais e da punição do 

comportamento profissional irresponsável, além da pressão da sociedade sobre as associações 

profissionais. 

Conforme Mintzberg (2012), esta configuração é encontrada normalmente em 

hospitais gerais, universidades, empresas de produção artesanal, sistemas escolares, órgãos de 

trabalho social e empresas de auditoria.  

 

 

3.3.4.4 Forma Divisionalizada 

 

 

Segundo Mintzberg (2012), a Forma Divisionalizada é uma organização composta 

por entidades semiautônomas da linha intermediaria, habitualmente denominadas divisões. A 

administração dessas unidades é frequentemente nomeada escritório central, desta forma, o 

fluxo de poder é de cima para baixo. Um aspecto significativo da Forma Divisionalizada é que, 

diferentemente das outras configurações, ela não constitui uma estrutura inteira, partindo da 

cúpula estratégica ao núcleo operacional, mas sim uma estrutura sobreposta a outras, com cada 

divisão tendo a sua própria estrutura, focada no relacionamento entre a cúpula estratégica, o 

escritório central, e a linha intermediária, as divisões.  

Mintzberg (2012) descreve que o mais importante em sua estrutura básica é o 

agrupamento das unidades no topo da linha intermediária pela confiança na base de mercado, 

em outras palavras, as divisões são criadas de acordo com os mercados que estas atendem. As 

divisões criadas assumem o comando das funções operacionais necessárias para atender a seus 

mercados, obtendo o poder necessário para todas as decisões relacionadas a suas próprias 

operações, levando a descentralização do escritório central. Desta forma, existe uma dispersão 

e uma duplicação das funções operacionais, como por exemplo ter uma área de compras em 
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cada uma das divisões, reduzindo a interdependência entre as divisões, fazendo com que cada 

uma funcione sem necessidade de coordenação com as outras. Essa característica permite uma 

amplitude extensa de controle na cúpula estratégica – o escritório central – que pode coordenar 

um grande número de divisões.   

Nesta configuração, a descentralização do escritório central mencionada por 

Mintzberg (2012) é limitada. Os gerentes divisionais são capazes de evitar a descentralização 

vertical e a horizontal, concentrando mais poder do que teriam em organizações independentes. 

Entretanto, algum aspecto de controle é necessário entre o escritório central e as divisões, pois 

caso contrário, o escritório central deixaria de existir e as divisões seriam organizações 

independentes. Mintzberg (2012) diz que o sistema de controle de desempenho torna exequível 

ao escritório central poder, ao mesmo tempo, manter o controle e permitir a autonomia adequada 

para que cada divisão possa administrar suas próprias operações, ou seja, apesar da autonomia 

na tomada de decisão, o escritório central monitora os resultados apresentados. Mintzberg 

(2012) conclui que a padronização dos outputs é o principal mecanismo de coordenação na 

Forma Divisionalizada e o sistema de controle de desempenho é um parâmetro-chave de design.  

Até agora listamos os três principais parâmetros de design desta configuração, 

citados por Mintzberg (2012), que são: unidades no topo da linha intermediária baseadas no 

mercado; descentralização vertical e paralela entre as unidades mencionadas; e monitoramento 

das divisões pelo escritório central, através de sistemas de controle de desempenho facilitados 

pela padronização dos outputs.  Mas Mintzberg (2012) diz que existem outros mecanismos de 

coordenação e parâmetros de design. Na Forma Divisionalizada, a competência dos gerentes 

do topo da linha intermediária é fator de sucesso para organização, os quais agem como “mini 

gerentes gerais” dirigindo suas próprias operações. Neste cenário, a padronização das 

habilidades gerenciais através de treinamento e socialização é encargo do escritório central. Os 

dirigentes do escritório geral podem precisar intervir quando uma divisão tem problemas, desta 

forma a supervisão direta também é útil como mecanismo reserva de coordenação.  

Segundo Mintzberg (2012), na teoria, as divisões podem apresentar qualquer uma 

das outras configurações, mas a Forma Divisionalizada funciona melhor com suas divisões 

tendo como estrutura a Burocracia Mecanizada. Isto pode ser explicado pela padronização dos 

outputs como a chave para o funcionamento da Forma Divisionalizada.  Para que o escritório 

central possa fazer o monitoramento a posteriori do desempenho das divisões, é necessário que 

os padrões de desempenho tenham sido claramente definidos e a Burocracia Mecanizada é a 

única estrutura integrada – conjunto de metas único e consistente – e com metas operacionais 
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– medidas quantitativas de controle de desempenho. Quando a Forma Divisionalizada possui 

divisões com uma das outras três configurações, existe uma força para formalizar e burocratizar 

essa estrutura, movendo-a, independentemente de quais sejam as suas verdadeiras aptidões, 

para a forma da Burocracia Mecanizada, fazendo com que essas divisões se tornem mais 

centralizadas e formalizadas do que seriam se fossem organizações independentes. Mudanças 

fundamentais só não são requeridas na Burocracia Mecanizada.    

Será a Forma Divisionalizada descentralizada? Esta pergunta é respondida por 

Mintzberg (2012) da seguinte forma: A “divisionalização” é tratada na bibliografia como 

desburocratização e descentralização, porque seu surgimento, no início do século XX, reduziu 

o gargalo da cúpula estratégica, permitindo menor formalização e centralização, de corporações 

Burocrática Mecanizadas, as quais cresciam e diversificavam seus mercados. A Forma 

Divisionalizada é mais descentralizada do que a Estrutura Simples, não é certo de que seja mais 

descentralizada do que a Estrutura Mecanizada, que opera em apenas um mercado; e não é mais 

descentralizada que a Burocracia Profissional e a Adhocracia.  

A questão sobre centralização e descentralização nos leva a tentar entender os 

poderes das divisões e do escritório central, que Mintzberg (2012) nos esclarece. 

Primeiramente, há uma clara divisão de trabalho entre as divisões e o escritório central, com a 

comunicação entre ambos amplamente formal e limitada. A comunicação é, em boa parte, 

restrita à difusão de padrões de desempenho para as divisões e dos resultados de desempenho 

para o escritório central.  

As divisões possuem poder para conduzir seus próprios negócios, mas Mintzberg 

lista seis poderes retidos pelo escritório central: 1. Formação da estratégia global de mercados-

produtos da empresa, em que as divisões definem as estratégias de certos mercados-produtos, 

mas o escritório central decide quais serão utilizadas, inclusive adquirindo e fechando divisões; 

2. Alocação dos recursos financeiros globais; 3. Desenho do sistema de controle de 

desempenho, definido por seus dirigentes com a ajuda da própria tecnoestrutura; 4. Substituição 

e contratação dos gerentes da divisão; 5. Monitoração do comportamento divisional em base 

pessoal, no qual a coordenação retrocede, parcialmente, para a supervisão direta, 

complementando à padronização dos outputs; 6. Fornecimento de determinados serviços de 

apoio comuns às divisões, que podem estar localizados no escritório central ou nas divisões, 

entretanto, as organizações divisionalizadas devem restringir a quantidade de serviços de apoio 

fornecidos por se escritório central para não limitar a autonomia das divisões.  
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Da mesma forma que para as outras configurações, Mintzberg (2012) descreve as 

condições necessárias para a Forma Divisionalizada e trata os seguintes fatores em sua análise: 

Diversidade de mercado, sistema técnico, ambiente, idade e tamanho e poder.  

O fator situacional mais importante, que influencia a organização a empregar a 

Forma Divisionalizada, é a diversidade de mercado, permitindo à empresa as condições para 

administrar seu portfólio estratégico centralmente, habilitando, ao mesmo tempo, que cada 

componente desse portfólio tenha a atenção exclusiva de uma unidade. Os três tipos de 

diversidade de mercado: produto, cliente e região, na teoria, podem levar à divisionalização, 

mas a diversificação baseada no cliente ou na região, sem diversificação de produto ou serviço, 

geralmente fica incompleta, devido a centralização e concentração de certas funções, reduzindo 

a autonomia divisional. A estrutura resultante da organização, que estabelece divisões regionais 

idênticas, e, posteriormente, reúne certas funções críticas no escritório central, é chamada de 

burocracia cópia-carbono, referenciando-se à um híbrido da Forma Divisionalizada e da 

Burocracia Mecanizada, na qual cada divisão é uma reprodução exata de todas as outras. Ele 

também menciona que não só divisionalização estrutural é consequência da diversificação 

estratégica, mas que o oposto também é constatado em algumas pesquisas. 

Outro fator citado por Mintzberg (2012), nas condições da Forma Divisionalizada, 

é o sistema técnico, especificamente sua economia de escala, sendo a divisionalização somente 

possível quando o sistema técnico da empresa pode ser eficientemente dividido em um 

segmento para cada divisão. Na diversificação por linha de produto, geralmente a separação do 

sistema técnico ocorre com naturalidade, sem importância para a economia de escala, já que 

linhas de produtos diferentes requerem sistemas técnicos diferentes. As empresas podem se 

diversificar verticalmente, operando com linhas de produtos nos dois extremos da cadeia 

produtiva, transformando-se em seus próprios fornecedores e clientes, mas, se ocorrer muita 

interdependência entre as linhas de produto na mesma cadeia de produção, a divisionalização 

tem uma forma incompleta. 

O ambiente também é tratado por Mintzberg (2012) como um dos fatores que a 

difere das outras configurações. Enquanto dimensões ambientais, como a estabilidade e a 

complexidade, posicionam as outras configurações, na Forma Divisionalizada o 

posicionamento se dá numa dimensão ambiental mais restrita, a diversidade de mercado e a 

diversidade de produtos, limitando sua faixa de aplicações quando comparada às outras 

configurações. Entretanto, o ambiente preferido da Forma Divisionalizada é o mesmo da 
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Burocracia Mecanizada em razão dos outputs que podem ser padronizados, desde que os 

ambientes não sejam nem muito complexos nem muito dinâmicos.  

Por conseguinte, a Forma Divisionalizada é a reação estrutural de uma organização, 

com estrutura Burocrática Mecanizada, que trabalha em um ambiente simples e estável, e 

diversifica horizontalmente suas linhas de serviços ou produtos. Teremos normalmente uma 

estrutura híbrida nos casos em que em outros tipos de ambiente a organização ensaiem forçar a 

divisionalização nas suas unidades operacionais, na qual o escritório central deve utilizar um 

mecanismo de controle das divisões diferente da padronização dos outputs. Mintzberg (2012) 

cita três estruturas híbridas: 1. Similar a burocracia cópia-carbono, com a imposição dos 

padrões que controlam nas divisões as decisões e os processos de trabalho; 2. Forma 

Divisionalizada personalizada, nas qual os dirigentes do escritório central aumentam a 

supervisão direta, com vigilância pessoal, como na Estrutura Simples; 3. Forma Divisionalizada 

socializada, com o controle do comportamento das divisões por intermédio de socialização – 

contratação de gerentes em que possam confiar plenamente – esta estrutura híbrida tem algumas 

características da Burocracia Profissional.  

O quarto fator situacional tratado por Mintzberg (2012) é idade e tamanho. Apesar 

do crescimento por si só não levar a divisionalização, à medida que as organizações crescem, 

tornam-se propensas a diversificar e, então, divisionalizar.  Existem várias razões, uma delas é 

a tentativa de evitar riscos, igualmente às Burocracias Mecanizadas, e a diversificação dilui o 

risco. Mintzberg (2012) conclui que existe um relacionamento considerável entre tamanho e 

divisionalização, além de ainda existir uma variante denominada por ele de Forma 

Divisionalizada Múltipla, adotada por corporações que se tornaram tão grandes e diversificadas 

que passam a ter divisões sobre divisões. 

Em relação à idade, Mintzberg (2012) diz que essa também está associada à Forma 

Divisionalizada, sendo, inclusive esta estrutura, o terceiro estágio de desenvolvimento 

estrutural, após as estruturas burocráticas. Mintzberg (2012) reforça que, todavia, algumas 

organizações já são criadas na Forma Divisionalizada, aglomerando-se ao invés de se 

diversificarem, muitas vezes com o intuito de criar uma estrutura mais forte, e neste caso a 

estrutura divisionalizada toma o rumo de uma Burocracia Mecanizada integrada. 

O último fator situacional abordado por Mintzberg (2012) é o poder.  No contexto 

organizacional, o poder explica as federações, cujo aumento de poder se dá através da união, e 

o papel dos gerentes divisionais, que encorajam o crescimento da organização para fortalecer 

suas próprias posições, representando uma força para divisionalizar.  Mintzberg (2012) diz que 
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os executivos principais dos conglomerados norte-americanos lutam entre si para ver quem 

constrói o maior império, gerando ondas de diversificação destes conglomerados. Esse jogo de 

poder, que está quase ausente em outras esferas, auxilia a justificar o aumento da popularidade 

da Forma Divisionalizada em universidades, sindicatos e, principalmente, governos. Por fim, 

Mintzberg (2012) cita a questão da moda, dizendo que divisionalização entrou em moda nos 

anos 1920 após a reestruturação da Du Pont e General Motors. 

Outro ponto que Mintzberg (2012) traz em seu livro, são os quatro estágios de 

transição da corporação que passa da Forma Funcional para a Forma Divisionalizada.  

Mintzberg identifica os quatro estágios a seguir: 1. Forma integrada, quando a corporação 

fabrica todos os produtos em uma cadeia de produção; 2. Forma de subproduto, é o primeiro 

passo para a divisionalização, no qual a corporação inicia a venda de alguns produtos 

intermediários de seus processos de produção; 3. Produto relacionado, em um próximo passo 

na direção da divisionalização, os subprodutos passam a ser mais importantes do que os 

produtos finais, mas ainda permanece um tema central a estratégia de produto-mercado; 4. 

Forma conglomerada, marcada pelo rompimento completo da cadeia de produção, no momento 

em que não existe mais relacionamento entre os diferentes produtos. Mintzberg (2012) diz que 

a Forma conglomerada é a estrutura divisional pura e que algumas corporações passam por 

todos esses estágios em sequência, enquanto outras param em um estágio no meio do percurso.  

Existem dois motivos apontados por Mintzberg (2012) para a corporação não 

chegar à Forma conglomerada: os sistemas técnicos de custos fixos muito elevados, típicas na 

estrutura de forma integrada; e as operações baseadas em matéria-prima única, típicas na 

estrutura de forma de subproduto.  Interessantemente, Mintzberg (2012) declara que a empresa 

holding é o fim lógico dos estágios de transição para a Forma Divisionalizada – não possuindo 

nem escritório central nem sistema de controle – sendo uma fragmentação da estrutura de tal 

forma que não podemos nem falar de uma única organização.  

Por último, Mintzberg (2012) nos mostra alguns problemas que estão associados à 

Forma Divisionalizada, sendo esta a mais vulnerável das cinco configurações, simbolicamente, 

uma estrutura na beira de um abismo.  

Mintzberg (2012) avalia os problemas comparando a Forma Divisionalizada com 

as divisões como organizações independentes, reavaliando suas vantagens. A discussão foca a 

forma conglomerada no setor privado, por ser a forma mais pura da divisionalização, e porque 

esta forma se adequa mal a outros setores. Além disso, são consideradas somente as 
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consequências administrativas e econômicas da divisionalização e depois examinadas as 

consequências sociais, como responsabilidade social e centralização do poder na sociedade. 

Iniciando pelas vantagens econômicas da divisionalização, Mintzberg (2012) 

identifica quatro vantagens fundamentais sobre a estrutura com operações integradas: 1. A 

Forma Divisionalizada estimula que o capital seja alocado eficientemente, permitindo que o 

escritório central escolha o melhor local para colocar o dinheiro, transferindo entre as divisões 

quando necessário; 2.  Ajuda a capacitar gerentes gerais originando oportunidades para que 

estes dirijam empresas individuais, possibilitando a responsabilidade individual e a autonomia; 

3. Dilui o seu risco em distintos mercados; 4. O escritório central foca em seu portfólio 

estratégico enquanto as divisões são capazes de ajustar suas máquinas burocráticas, fazendo 

com que a Forma Divisionalizada seja estrategicamente responsiva – esta talvez seja a mais 

importante vantagem. Vimos que a diversificação, seguida da divisionalização, apresenta várias 

vantagens do ponto de vista da própria organização.  

Entretanto conforme falado anteriormente, Mintzberg (2012) propõe alternar a base 

de comparação, da estrutura com operações integradas para uma estrutura na qual as divisões 

funcionem como organizações independentes, sem escritório central. Em outras palavras, nosso 

autor sugere que, uma vez que a organização está diversificada, e, então divisionalizada, 

logicamente devemos comparar a Forma Divisionalizada com as divisões como organizações 

independentes. O que é mais eficiente, uma corporação com várias divisões, ou as várias 

divisões como corporações separadas? Desta forma, Mintzberg (2012) reavalia as quatro 

vantagens exibidas anteriormente e alega que a perspectiva da organização passa a ser a da 

sociedade.  

Começando pela primeira das quatro vantagens, alocação eficiente de capital, o que 

é melhor? O escritório central alocar os recursos das divisões, ou no caso de corporações 

independentes, os mercados de capitais serem incumbidos dessa tarefa? Para Mintzberg (2012), 

a resposta não é simples e compara dois estudos com resultados opostos. Williamsom (1975 

apud MINTZBERG, 2012) demonstra que a Forma Divisionalizada é melhor, todavia Moyer 

(1970 apud MINTZBERG, 2012) indica o contrário.  Em atenção à segunda vantagem, o 

desenvolvimento gerencial, Mintzberg (2012) diz que os defensores da divisionalização 

amparam que a autonomia é a chave do desenvolvimento gerencial e, nesse quesito, os gerentes 

divisionais têm menos autonomia que os presidentes das organizações independentes. Na 

terceira questão, Mintzberg (2012) alega que apesar da divisionalização diluir o risco, ela 

também dilui as consequências desse risco, podendo ocultar uma circunstância de falência em 
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que divisões são apoiadas acima do necessário.  Por último, existe a questão da resposividade 

estratégica, para a qual Mintzberg (2012) explica que o sistema de controle da Forma 

Divisionalizada, apesar de estimular a luta por melhor desempenho financeiro, impede a 

habilidade por inovação, pois o controle externo padronizado inibe o empreendedorismo 

necessário à inovação e conclui que a empresa independente, apesar de menos motivada a 

conseguir resultados econômicos elevados de forma consistente, é mais estrategicamente 

responsiva do que as divisões corporativas.  

Uma outra questão essencial que Mintzberg (2012) apresenta é se o escritório 

central oferece às divisões algo que um conselho de diretores não ofereça à uma empresa 

independente.  A administração não é feita nem pelo escritório central nem pelo conselho de 

diretores, mas sim pelos gerentes que atuam em tempo integral, contudo uma série de forças 

estimula os dirigentes do escritório central a usurpar o poder das divisões invalidando a intenção 

da divisionalização. Entretanto, Mintzberg (2012) ressalta que a corporação independente tem 

uma fraqueza, a alta administração pode disfarçar os problemas sérios vendando os olhos de 

seus diretores, o que é mais difícil de acontecer na corporação divisionalizada.  

Outro ponto comentado a este respeito é que, conforme já foi observado, os 

dirigentes do escritório central não podem administrar as divisões, assim eles têm duas 

alternativas em uma divisão mal dirigida, substituir o gerente da divisão ou descontinuá-la. 

Como o conselho de diretores em uma empresa independente também pode mudar a 

administração, resta a seguinte pergunta: Quem melhor pode escolher o gerente de um negócio, 

um conselho de diretores ou um escritório central? Mintzberg (2012) diz que a resposta não é 

clara, além de dúbia a posição de um escritório central versus um conjunto de conselhos de 

diretores separados.   

A conclusão de Mintzberg (2012) é que a Forma Divisionalizada pura pode 

apresentar vantagens em um mercado de capitais ineficiente e um sistema fraco de conselho de 

diretores. Porém, grande parte dessas vantagens poderiam desaparecer se fossem reformulados 

determinados problemas dos conselhos e dos mercados de capitais. Mintzberg (2012, p. 273) 

ainda declara: “Há razões para argumentar que a sociedade ficaria em melhor situação se 

tentasse corrigir as ineficiências fundamentais de seu sistema econômico, em vez de encorajar 

arranjos administrativos particulares para ocultá-las”.   

Após examinar o desempenho administrativo e econômico da divisionalização, 

Mintzberg (2012) avalia o desempenho social do sistema de controle de desempenho, que é a 

fonte mais importante da eficiência econômica da Forma Divisionalizada, além de ser um de 
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seus parâmetros fundamentais de design.  O controle financeiro é um dos mais utilizados como 

critério de desempenho quantitativo. O problema apontado por Mintzberg (2012) é que as 

medidas de desempenho se tornam ideias fixas e estabelecem metas que não se consegue medir, 

como qualidade de produto, clientes bem atendidos, orgulho pelo trabalho e meio ambiente 

protegido, fazendo com que as metas econômicas tomem o lugar das sociais.  A realidade é que 

cada decisão estratégica de uma grande corporação mistura consequências sociais e econômicas 

e não é possível separá-las. Como efeito, Mintzberg (2012) diz que o gerente divisional é 

compelido, nas suas decisões, a concentrar as consequências econômicas, passando a ignorar 

suas consequências sociais, como resultado o sistema de controle da Forma Divisionalizada a 

induz a ter um comportamento sem preocupação social e, na pior hipótese, com 

irresponsabilidade social. 

Ainda avaliando as consequências sociais da Forma Divisionalizada, Mintzberg 

(2012) discute os problemas da concentração de poder, levando-se em consideração o que foi 

exposto sobre o tamanho, qual é, do ponto de vista da sociedade, o preço que se paga para 

chegar ao gigantismo das estruturas divisionalizadas? Sob ponto de vista econômico, o 

gigantismo é uma ameaça para o mercado competitivo, contudo, os custos sociais podem ser os 

mais graves. Primeiro, Mintzberg (2012) nos lembra que grande significa burocrático, na qual 

a Forma Divisionalizada passa a ser uma força para a centralização e para a formalização. Em 

adição a isso, existem forças que a levam a centralizar o poder em nível divisional e do escritório 

central, resultando na corporação gigantesca, um imenso poder concentrado em poucas mãos.  

Em função dos problemas expostos, como a concentração de muito poder em 

poucas mãos e a tendência ao comportamento sem compromisso social, o governo é instigado 

a interferir diretamente nos assuntos das corporações, criando órgãos para estabelecer poderes 

semelhantes, que se equiparem aos das corporações. Interessantemente Mintzberg (2012) 

explica que em razão da Forma Divisionalizada favorecer as metas econômicas sobre as sociais, 

esta configuração não resolveria os problemas sociais e pioraria o problema de concentração de 

poder na sociedade. Além disso, como, basicamente, as metas sociais não servem como 

mecanismo de mensuração quantificáveis no sistema de controle de desempenho, e, sem 

mensuração, a Forma Divisionalizada Pura não pode funcionar, Mintzberg (2012) considera 

que essa configuração só funciona eficazmente no setor privado. 

Mintzberg (2012) conclui sua análise da Forma Divisionalizada dizendo que ela não 

dispõe de um ambiente que lhe seja adequado, na melhor conjectura, essa configuração se 

encontra no ambiente simples e estável, da mesma forma que a Burocracia Mecanizada, e assim 
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sempre retorna a essa forma estrutural integrada. Quando na forma pura, ela pode se mostrar 

propriamente instável, não sendo uma estrutura legitima em um contexto social, mas uma 

tendência. A Forma Divisionalizada cria problemas sociais essenciais e suas vantagens 

econômicas sobre as organizações independentes mostram ineficiências fundamentais, que 

devem ser retificadas por si próprias, nos sistemas de controle e nos mercados de capitais.   

Ainda assim, de acordo com Mintzberg (2012), o setor privado da economia 

industrializada utiliza muito esta configuração, encontrada em grande parte das maiores 

empresas norte-americanas, além de também ser encontrada em outros setores, como: a 

multiuniversidade, organização com vários campus; sistema hospitalar, com vários hospitais 

especializados; e a economia socialista, na qual as divisões seriam as empresas estatais, e o 

escritório central seria representado pelos órgãos econômicos do governo.  

 

 

3.3.4.5 Adhocracia 

 

 

A última configuração descrita por Mintzberg (2012) é a Adhocracia, a mais nova 

e mais complexa das cinco configurações. A Adhocracia é capaz de inovação sofisticada, que 

acontece em ambientes de difícil compreensão, o que requer uma configuração proficiente em 

misturar especialistas de várias áreas em equipes de projetos ad hoc que trabalhem 

regularmente. Nenhuma das outras quatro configurações estimulam a inovação sofisticada; a 

Estrutura Simples pode inovar, mas de forma singela; as Burocracias não são estruturas de 

solução de problema, mas sim de desempenho; e a Forma Divisionalizada, com seu foco sobre 

o controle dos outputs por padronização, também não encoraja a inovação. 

A Adhocracia é o tipo de configuração necessária, por exemplo, em uma empresa 

cinematográfica de vanguarda, uma agência espacial, uma fábrica que faz protótipos complexos 

e uma empresa petroquímica integrada (MINTZBERG, 2012). 

Antes de introduzir a estrutura básica, Mintzberg (2012) nos adverte que a 

Adhocracia é a configuração menos conhecida e que o capítulo escrito por ele, sobre esta 

configuração, não pode nos ajudar a refletir sobre as suas características. Como inovar denota 

romper com padrões enraizados, a empresa inovadora não pode apoiar sua coordenação em 

nenhuma forma de padronização. Ele resume os parâmetros básicos da Adhocracia da seguinte 

forma: estrutura fortemente orgânica; pouca formalização do comportamento; especialização 
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do trabalho baseada em treinamento formal e fortemente horizontalizada; instrumentos de 

interligação, estimulando o ajustamento mútuo – mecanismo chave de coordenação interna e 

entre as equipes; junção de especialistas das unidades funcionais em pequenas equipes de 

projeto, com a intenção de organizar internamente; descentralização seletiva das equipes 

situadas na organização em diversos pontos, envolvendo diversos grupos formados por gerentes 

de linha, assessores e especialistas operacionais.   

Um atributo importante da Adhocracia é a flexibilidade. As Adhocracias “estão 

mudando com frequência seu formato interno – e, às vezes, de modo irresponsável – que leva 

à confusão [...] As vastas estruturas organizacionais são mantidas separadas, para depois serem 

agrupadas em novas formas e, novamente, reorganizadas” (TOFFLER 1970 apud 

MINTZBERG, 2012, p.128). Entre todas as configurações, essa é a que apresenta menor 

obediência aos princípios clássicos da administração, principalmente os relacionados ao 

comando, no qual, nessa configuração, tem os processos de informação e decisão correndo de 

modo informal e flexível. Para isso, é necessária uma estrutura orgânica que confie no uso de 

expertise sofisticada, contratando e dando poder aos especialistas com conhecimento e 

habilidades fortemente desenvolvidos em programas de treinamento.  

Diferentemente da Burocracia Profissional, que confia nas habilidades 

padronizadas para obter a coordenação, a Adhocracia, para inovar, deve administrar as 

habilidades e os conhecimentos existentes unicamente para produzir outros novos, quebrando 

os limites convencionais da especialização e da diferenciação. Ainda comparando com a 

Burocracia Profissional, na qual cada profissional pode trabalhar independentemente, na 

Adhocracia, os diferentes especialistas devem consolidar seus esforços em equipes 

multidisciplinares, formadas cada uma delas ao redor de um projeto especifico de inovação. 

(MINTZBERG, 2012) 

Mintzberg (2012) diz que na Adhocracia os especialistas são reunidos em unidades 

funcionais para os objetivos internos, como exemplo, contratação e comunicação profissional, 

e em seguida separados em equipes de projeto para exercerem sua função de inovação. Desta 

forma, a Adhocracia inclina-se a utilizar uma estrutura de aspecto matricial, agrupando, 

simultaneamente, as bases funcionais e de mercado. A coordenação deve ser realizada por quem 

pode fazer o projeto funcionar, os especialistas com conhecimento, induzindo ao ajustamento 

mútuo como principal mecanismo de coordenação da Adhocracia. O ajustamento mútuo leva a 

uma ênfase nos parâmetros de design que denotam encorajamento, como o conjunto de 

instrumentos de interligação. As equipes de projeto são criadas como força-tarefa, e os gerentes 
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integradores e os cargos de interligação são gerados para coordenar o trabalho entre essas 

equipes e as unidades funcionais. Mintzberg (2012) nos lembra que a estrutura matricial 

favorece o agrupamento funcional e por mercado, simultaneamente. 

Segundo Mintzberg (2012), a Adhocracia comporta muitos gerentes de projetos, 

integradores e funcionais, sendo muito numerosos os gerentes de projetos. Grande partes deles 

não dão ordens por supervisão direta, mas atuam coordenando o trabalho, interligando e 

negociando, entre as diversas equipes, e entre estas e as unidades funcionais. Outra 

característica apontada por Mintzberg (2012) é a descentralização, mas diferentemente da 

Burocracia Profissional, na qual o poder fica concentrado no núcleo operacional, na Adhocracia 

o poder está distribuído por todas as partes da organização, estando distribuído em todos os 

níveis hierárquico, de acordo com a natureza da decisão, e entre gerente e não gerentes.  

Para descrever como a Adhocracia toma decisões, Mintzberg (2012) a divide em 

dois tipos: Operacional e a Administrativa. Ambas as configurações funcionam com equipes de 

projetos, mas a Operacional tem como finalidade solucionar os problemas de interesse direto 

de seus clientes, enquanto a Administrativa é feita em seu próprio benefício.  A Adhocracia 

Operacional tende a ter o trabalho administrativo e operacional fundido em um único esforço, 

já na Adhocracia Administrativa é nítida a distinção entre o componente administrativo e o 

núcleo operacional, ficando este separado das demais partes da organização.  Essa separação 

pode ocorrer de três formas: o núcleo operacional pode ser estabelecido como uma organização 

à parte, pode ser terceirizado a outras organizações e pode tornar-se automatizado.  Mintzberg 

(2012) diz que, para cada Adhocracia Operacional – esforço criativo para achar uma nova 

solução –, existe uma Burocracia Profissional – categorização para aplicar um programa 

padronizado – que faz um trabalho semelhante.  

Sobre as Adhocracias, Operacionais ou Administrativas, Mintzberg (2012) extrai 

que o importante é ambas terem um relacionamento entre o núcleo operacional e o componente 

administrativo, diferente de todas as outras configurações.  Nos dois casos, os gerentes de linha 

pouco exercem supervisão direta sobre os operadores, mas tornam-se membros funcionais das 

equipes de projeto, efetuando a coordenação entre elas. A diferença entre linha e assessoria não 

é fácil de ser identificada, pois é menor a importância da supervisão direta e da autoridade 

formal. A influência dos supervisores sobre a equipe não vem de seus cargos, mas de suas 

habilidades interpessoais e de suas experiências. Em ambas as Adhocracias, a assessoria de 

apoio exerce um papel chave, apesar de não estar nitidamente diferenciada dos outros 

componentes da organização. A assessoria de apoio em conjunto com os gerentes de linha e 
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dos operadores, na Adhocracia Operacional, fazem parte do pool de profissionais 

especializados que são alocados aos projetos. O autor afirma que: 

  

 

[...] o componente administrativo da Adhocracia emerge como uma massa orgânica 

de gerentes de linha e especialistas de assessoria (acompanhados dos operadores na 

Adhocracia Operacional), trabalhando juntos em relacionamentos sempre mutantes 

de projetos temporários. (MINTZBERG, 2012, p. 290).  

 

 

Para a formulação da estratégia, Mintzberg (2012) diz que, na Adhocracia, funciona 

de baixo para cima e de fora para dentro, ao contrário das outras configurações, que funcionam 

de cima para baixo. O controle desse processo na Adhocracia não é bem definido, podendo 

ocorrer na cúpula estratégica ou em qualquer outro ponto da organização, além da estratégia 

não ser muito formulada intencionalmente, ou ser implicitamente formada pelas decisões que 

os indivíduos tomam, uma por vez.  Mintzberg (2012) explica que não existe uma divisão entre 

o planejamento da execução e a formalização da implementação, porque como o objetivo 

principal é a inovação, os resultados do trabalho não podem ser predeterminados. Mintzberg 

(2012) ainda afirma que, para se ter a flexibilidade necessária, que possibilita uma resposta 

criativa em um ambiente dinâmico, não se pode separar a concepção da ação. Na Adhocracia 

Operacional, cada projeto deixa sua marca na estratégia, que evolui de forma constante.  

O mesmo ocorre na Adhocracia Administrativa, contudo, nela, é mais claro o 

processo de elaboração da estratégia, visto que esta configuração trabalha com projetos próprios 

e não para uma variedade de clientes, tendendo a concentrar sua atenção em um menor número 

de projetos. Existe também a necessidade de planejamento para estruturar os esforços dos 

profissionais, mas a característica deste planejamento é que a meta da organização pode ser 

conhecida, mas não os meios para atingi-la. Ambas as configurações são seletivamente 

descentralizadas nas dimensões vertical e horizontal. 

Relacionado à cúpula estratégica, Mintzberg (2012) explica que, pelo fato da 

Adhocracia ser uma estrutura orgânica, com o poder nas mãos de especialistas, os altos 

dirigentes devem ser mestres em relações humanas para mobilizar os especialistas 

individualistas em equipes multidisciplinares, que operem regularmente, além de dedicarem 

muito tempo monitorando projetos. Especialmente na Adhocracia Operacional, Mintzberg 

(2012) diz que talvez o papel mais importante da alta administração é a interligação com o 

ambiente externo.  
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Da mesma forma que para as outras configurações, Mintzberg (2012) descreve a 

Adhocracia como sendo a única configuração orgânica e razoavelmente descentralizada, o que 

requer um ambiente dinâmico e complexo. Por isso, as condições do ambiente são retratadas 

como as mais importantes para esta configuração. Dependendo das condições, podem surgir 

variantes como: Adhocracia Divisionalizada; Adhocracia Empreendedora; Adhocracia 

Competitiva; Adhocracia Temporária; Adhocracia de Projeto Mamute e, Adhocracia 

Automatizada.  

Segundo Mintzberg (2012), a Adhocracia Divisionalizada é utilizada por 

multinacionais predispostas a usar essa forma, mas em ambiente no qual existe um equilíbrio 

de pressão para a utilização do grupamento por divisões e por linha de produto. Essa é uma 

estrutura híbrida com traços de ambas as configurações – Adhocracia e Forma Divisionalizada. 

Ela utiliza uma estrutura matricial permanente, com divisões por região e por produto no mesmo 

nível hierárquico. Como todas as organizações, que utilizam a Forma Divisionalizada, seus 

mercados são diversificados, porém o ambiente tem partes diferentes, umas sendo mais 

complexas e dinâmicas que as outras. Sendo assim, essa configuração híbrida é utilizada por 

corporações multinacionais que têm suas diferentes linhas de produto interdependentes e que 

enfrentam em seu ambiente uma crescente complexidade e dinamismo. 

A Adhocracia Empreendedora é relatada por Mintzberg (2012) como resultante das 

condições dinâmicas, consequências de mudanças muito frequente de produtos, em empresas 

de propriedade de empreendedores individuais com controle pessoal sobre as atividades. Essa 

estrutura é um híbrido entre a Estrutura Simples e a Adhocracia Operacional.  

A Adhocracia Competitiva tem o ciclo de vida do produto extremante curto e exige 

respostas muito rápidas, apoiadas em sua maioria em conhecimento interno. A competição de 

produto baseada em atividades de pesquisa sofisticadas, requerendo inovação e tomada de 

decisões complexas, leva a esta configuração. 

Condições não-ambientais também estão ligadas à Adhocracia e Mintzberg (2012) 

alega que a idade, mais especificamente a juventude, está associada a ela. Afinal, à medida que 

envelhece, toda natureza de força tende a burocratizar a empresa. Assim a Adhocracia é 

propensa as primeiras fases do desenvolvimento das estruturas organizacionais.  Segundo 

Mintzberg (2012), o sucesso pode levar a Adhocracia a se transformar em uma Burocracia 

Profissional ou até em uma Burocracia Mecanizada, caso foque em apenas um único programa 

ou inovação.  Uma variante, que ocorre devido a tendência à burocratização, é a Adhocracia 

Temporária, que reúne diferentes especialista de várias organizações para a execução de um 
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único projeto, em que, após o termino, cada especialista volta para sua organização. Se a 

organização for temporária e gigante, reunindo milhares de especialistas em um projeto com 

duração de um ano a uma década, Mintzberg (2012) chama de Adhocracia de Projeto Mamute. 

Interessantemente, Mintzberg (2012) diz que isto nos faz ver que o tamanho é uma condição de 

menor importância que a idade, mas em relação ao tamanho, as Adhocracias Operacionais 

tendem a ser pequenas ou médias, enquanto as Adhocracias Administrativas podem tornar-se 

muito grandes.  

O sistema técnico também é um aspecto importante em certos casos. Segundo 

Mintzberg (2012), várias organizações empregam a Adhocracia Administrativa porque têm 

sistemas técnicos sofisticados e, talvez, também automatizados. Outra variante descrita pelo 

autor é a Adhocracia Automatizada, que tem origem na Burocracia Mecanizada bem-sucedida, 

que automatiza seu núcleo operacional e, como resultado, passa a ter sua estrutura 

administrativa mais descentralizada e orgânica.  

Levando em consideração que todas as características da Adhocracia estão em voga 

nos dias de hoje: estrutura orgânica, equipes de projetos e forças-tarefas; importância da 

expertise; estrutura matricial; juventude, ambientes complexos e dinâmicos; descentralização; 

Mintzberg (2012) cita a moda como mais uma das condições para a Adhocracia. Parece ser esta 

a configurando para os novos setores da nossa era: consultorias multidisciplinares, pesquisa, 

aeroespacial, eletrônico, propaganda, produção cinematográfica e petroquímica. Em resumo, 

todos os setores que progrediram a partir da segunda guerra mundial.  

Após comentar sobre as condições para a Adhocracia, o autor relata alguns 

problemas que estão associados à esta configuração. Como a mais nova das cinco 

configurações, seus problemas foram pouco explorados, além de atrair seguidores por 

solucionar problemas que as outras configurações não resolveram. Mintzberg (2012) alega que 

é preciso algum tempo e convivência com a estrutura para que os problemas da Adhocracia 

venham para o centro das atenções, principalmente considerando a complexidade desta 

configuração. Entretanto, existem três problemas evidentes: suas ambiguidades e as reações das 

pessoas que convivem com ela; suas ineficiências; e sua tendência a realizar transições 

inapropriadas para outras configurações. 

Começando pelo primeiro problema, as reações humanas à ambiguidade, Mintzberg 

(2012) relata que muitas pessoas apreciam a Adhocracia porque não gostam de rigidez 

estrutural e de concentração de poder, mas há os que preferem uma vida de estabilidade e de 

relacionamentos bem definidos, encontrada na Burocracia Mecanizada. O fato é que, 



63 

 

periodicamente, mesmo os participantes afeiçoados das Adhocracias, demostram intolerância 

pela sua ambiguidade, fluidez e confusão. Reeser (1969 apud MINTZBERG, 2012) questionou 

gerentes de três empresas sobre os problemas humanos da organização por projeto e seis 

respostas estavam relacionadas às ambiguidades: ansiedade ligada ao possível encerramento 

dos projetos; falta de clareza para se saber quem é o chefe, quem se deve impressionar para se 

conseguir uma promoção; tarefas, relacionamentos de autoridade e linhas de comunicação com 

pouca clareza nas definições; senso de lealdade devido às transferências entre organizações por 

projeto; desenvolvimento pessoal sem planejamento e aleatório em razão do curto tempo 

subordinado a um mesmo gerente; disputa severa por recursos, reconhecimento e recompensas. 

Reeser (1969 apud MINTZBERG, 2012) diz que a Adhocracia é a mais politizada das cinco 

configurações, pois combina ambiguidade com interdependência. Mintzberg (2012) também 

ressalta que as estruturas fluidas são inclinadas a serem muito competitivas, além de mencionar 

que a estrutura de aspecto matricial estabelece um sistema antagônico e institucionaliza o 

conflito organizacional, embora o conflito e a agressividade sejam elementos necessários na 

Adhocracia. A administração tem como responsabilidade canalizar os conflitos para fins 

produtivos.  

O segundo problema abordado por Mintzberg (2012) é a eficiência.  Embora essa 

estrutura seja boa para solucionar problemas complexos e para a inovação sofisticada, ela não 

é uma estrutura eficiente por causa do seu alto custo de comunicação. Enquanto na Burocracia 

Mecanizada, alguém do alto escalão dá uma ordem que deve ser obedecida, na Adhocracia 

todos participam e devem ser consultados. Isso reflete o custo de se trabalhar para encontrar 

uma solução criativa para uma problema mal estruturado e complexo. Outra razão para a 

ineficiência da Adhocracia é o desbalanceamento das cargas de trabalho. Em determinados 

momentos o pessoal de alto custo está com tempo livre, enquanto em outros momentos está 

fazendo horas extras.  

O último problema está nas transições inapropriadas. Mintzberg (2012) diz que 

mudar a estrutura é a solução para os problemas de ineficiência e de ambiguidade, mas, apesar 

de fácil, nem sempre é apropriada a transição da Adhocracia Operacional para a burocracia. O 

que falta na sociedade são solucionadores de problema, não produtores em massa, e quando as 

condições exigem a criatividade, a resposta não é a padronização da Burocracia. Mintzberg 

(2012) ainda diz que a Adhocracia Administrativa tem problemas mais graves quando se rende 

a burocratização, pois ela existe para inovar no seu setor e, ao ser arruinada a sua habilidade de 

inovar, a própria organização pode eventualmente ser levada a destruição. 
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Mintzberg (2012) conclui sua análise sobre as configurações reiterando que não 

existe uma estrutura melhor. O importante é formar uma configuração coerente, com os 

parâmetros de design internamente consistentes, acompanhados de fatores situacionais. 

O quadro abaixo consolida as características das cinco configurações de Mintzberg 

(2012): 

 

Características 

das Cinco 

Configurações 

Estrutura 

Simples 

Burocracia 

Mecanizada 

Burocracia 

Profissional 

Forma 

Divisionalizada 
Adhocracia 

Idade e tamanho 

Tipicamente 

jovem e 

pequena - 

primeiro 

estágio 

Tipicamente 

antiga e grande - 

segundo estágio 

Variadas 

Tipicamente 

antiga e muito 

grande - terceiro 

estágio 

Tipicamente 

jovem 

(Adhocracia 

operacional) 

Tamanho da 

unidade 
Grande 

Grande na base, 

pequena no 

restante 

Grande na base, 

pequena no 

restante 

Grande (na 

cúpula) 

Pequena em toda 

a unidade 

Ambiente 

Simples e 

dinâmico; 

algumas vezes 

pode ser hostil 

Simples e 

estável 

Complexo e 

estável 

Relativamente 

simples e 

estável; 

mercados 

diversificados  

Complexo e 

dinâmico; às 

vezes diferentes 

(na Adhocracia 

Administrativa) 

Agrupamento 
Geralmente 

funcional 

Geralmente 

funcional 

Funcional e por 

mercado 
Por mercado 

Funcional e por 

mercado 

Mecanismo chave 

de coordenação 

Supervisão 

direta 

Padronização do 

trabalho 

Padronização 

das habilidades 

Padronização 

dos outputs 

Ajustamento 

mútuo 

Parte-chave da 

organização 

Cúpula 

estratégica 
Tecnoestrutura 

Núcleo 

operacional 

Linha 

intermediária 

Assessoria de 

apoio (com o 

núcleo 

operacional na 

Adhocracia 

Operacional) 

Planejamento e 

sistemas de 

controle 

Pouco 

planejamento 

e controle 

Planejamento de 

ações 

Pouco 

planejamento e 

controle 

Muito controle 

de desempenho 

Planejamento 

limitado de 

ações 

Formalização do 

comportamento 

(burocrática/ 

orgânica) 

Pouca 

formalização 

(orgânica) 

Muita 

formalização 

(burocrática) 

Pouca 

formalização 

(orgânica) 

Muita 

formalização 

(dentro das 

divisões 

burocrática) 

Pouca 

formalização 

(orgânica) 

Especialização 

das tarefas 

Pouca 

especialização 

Muita 

especialização 

horizontal e 

vertical 

Muita 

especialização 

horizontal 

Alguma 

especialização 

horizontal e 

vertical 

Muita 

especialização 

horizontal 

Treinamento e 

socialização 
Pouco Pouco Muito 

Algum (dos 

gerentes 

divisionais) 

Muito 
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Características 

das Cinco 

Configurações 

Estrutura 

Simples 

Burocracia 

Mecanizada 

Burocracia 

Profissional 

Forma 

Divisionalizada 
Adhocracia 

Sistema técnico 
Simples, não 

regulado 

Regulado, mas 

não 

automatizado 

nem sofisticado 

Não regulado ou 

sofisticado 

Divisível, caso 

contrário igual à 

Burocracia 

Mecanizada 

Muito 

sofisticado, 

frequentemente 

automatizado 

(na Adhocracia 

Administrativa); 

não regulado ou 

sofisticado (na 

Adhocracia 

Operacional) 

Fluxo do sistema 

regulado 
Insignificante 

Significativo por 

toda parte 

Insignificante - 

exceto na 

assessoria de 

apoio 

Significativo por 

toda parte 
Insignificante 

Instrumentos de 

interligação 
Poucos Poucos 

Instrumentos de 

interligação na 

administração 

Poucos 

Muitos 

instrumentos de 

interligação por 

toda a 

organização 

Poder 

Controle do 

executivo 

principal 

Tecnocrático e, 

às vezes, o 

controle é 

externo 

Controle de 

operadores 

profissionais 

Controle da 

linha 

intermediária 

Controle de 

especialistas  

Fluxo da tomada 

de decisão 

De cima para 

baixo 

De cima para 

baixo 

De baixo para 

cima 

Diferenciado 

entre o escritório 

central e as 

divisões 

Misto, em todos 

os níveis 

Fluxo de 

autoridade 

Significativo - 

a partir da 

cúpula 

administrativa  

Significativo por 

toda parte 

Insignificante - 

exceto na 

assessoria de 

apoio 

Significativo por 

toda parte 
Insignificante 

Descentralização Centralização 

Descentralização 

horizontal 

limitada 

Descentralização 

horizontal e 

vertical 

Descentralização 

vertical limitada 

Descentralização 

seletiva 

Fluxo de 

comunicação 

informal 

Significativo   Desencorajado 
Significativo na 

administração 

Algum entre o 

escritório central 

e as divisões 

Significativo em 

toda parte 

Constelações de 

trabalho 
Nenhuma Insignificante 

Algum na 

administração 
Insignificante 

Significativo em 

toda parte 

Funcionamento 

da Cúpula 

estratégica 

Qualquer 

trabalho 

administrativo 

Sintonia fina, 

coordenação das 

funções, 

resolução de 

conflitos 

Interligação 

externa, 

resolução de 

conflitos 

Portfólio 

estratégico, 

controle de 

desempenho 

Interligação 

externa, 

resolução de 

conflitos, 

balanceamento 

do trabalho, 

monitoramento 

de projetos 
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Características 

das Cinco 

Configurações 

Estrutura 

Simples 

Burocracia 

Mecanizada 

Burocracia 

Profissional 

Forma 

Divisionalizada 
Adhocracia 

Núcleo 

operacional 

Trabalho 

informal   

Trabalho 

rotineiro e 

formalizado 

Trabalho 

padronizado e 

especializado 

com muita 

autonomia 

individual 

Tendência a 

formalização 

devido a 

divisionalização 

Truncado 

(Adhocracia 

Administrativa) 

ou conjugado 

com a 

administração na 

execução de 

projetos 

informais 

(Adhocracia 

Operacional) 

Linha 

intermediária 
Insignificante 

Bem elaborada e 

diferenciada 

Controlada por 

profissionais; 

muito 

ajustamento 

mútuo 

Formalização da 

estratégia 

divisional, 

operações 

administrativas 

Extensiva, mas 

indistinta da 

assessoria; 

envolvida nos 

projetos  

Tecnoestrutura Nenhuma 

Bem elaborada 

para formalizar o 

trabalho 

Pequena 

Bem elaborada 

no escritório 

central para 

controle de 

desempenho 

Pequena e 

indistinta na 

linha 

intermediária do 

trabalho de 

projeto 

Assessoria de 

apoio 
Pequena 

Frequentemente 

bem elaborada 

para diminuir a 

incerteza 

Bem elaborada 

para apoiar os 

profissionais 

Espalhada entre 

o escritório 

central e as 

divisões 

Altamente 

elaborada, mas 

indistinta na 

linha 

intermediária do 

trabalho de 

projeto 

Quadro 6: Resumo das características das cinco configurações 

Fonte: Adaptado de: MINTZBERG, 2012, p. 310-313. 

 

 

No próximo capítulo apresentaremos a área de atuação da divisão da empresa 

pesquisada e o setor da economia correspondente a esta empresa. 
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4 DESCRIÇÃO DO SETOR E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA 

DE NOSSO ESTUDO 

 

 

Conforme já falado anteriormente, nosso estudo de caso está inserido no setor de 

serviços de uma empresa multinacional de alta tecnologia. A mudança organizacional que será 

avaliada acontece na área de treinamento e desenvolvimento, que atende a vários clientes em 

uma organização de terceirização de call centers.  

Começaremos avaliando o papel e a importância de treinamento e desenvolvimento 

nos dias atuais, em seguida descreveremos a empresa em que se passa o nosso estudo e sua 

estrutura organizacional, e por fim retrataremos mais especificamente o setor da divisão da 

empresa que está diretamente envolvido em nosso trabalho, o setor de call centers. 

 

 

4.1 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: UMA VISÃO ATUAL 

 

 

No artigo sobre o impacto de treinamento e desenvolvimento no desempenho da 

organização, Khan, Khan e Khan (2011) pesquisam sobre os vários aspectos de treinamento 

que influenciam no desempenho da organização, incluindo o desenho da solução de 

aprendizagem como um dos fatores críticos. Hipótese que foi comprovada ao final da sua 

pesquisa. Uma solução mal desenhada é tempo e dinheiro perdido para empresa. A qualidade 

no desenho de boas soluções depende dos processos utilizados e da capacitação dos recursos 

envolvidos no desenvolvimento da solução.  

 

 

[...] clima ou suporte à transferência de treinamento é, sem dúvida, um componente 

crítico no estudo das variáveis que afetam a eficácia de programas instrucionais [...] 

Transferência estaria relacionada à aplicação correta dos conhecimentos, habilidades 

e atitudes adquiridos em treinamentos para situações de trabalho. (MENESES; 

ABBAD, 2003, p. 191). 

 

 

Podemos concluir que a qualidade do treinamento, incluindo o seu desenvolvimento 

e sua entrega, é estratégico para sua efetividade na organização. 
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As empresas buscam contratar profissionais já preparados e com o perfil necessário 

à função a ser desempenhada, mas infelizmente isso nem sempre é possível. Além da 

complexidade causada pela velocidade com a qual os perfis requeridos pelas corporações 

mudam, devido a evolução do conhecimento cientifico, ao desenvolvimento tecnológico e a 

modernização do setor produtivo. Nesse cenário, a área de treinamento e desenvolvimento vem 

se transformando em um importante instrumento para auxiliar as organizações a responderem 

às novas exigências e demandas dos postos de trabalho de maneira eficaz e eficiente, apoiando 

os funcionários na aquisição de novas habilidades, comportamentos, atitudes e conhecimentos 

(TAMAYO; ABBAD, 2006).  

Existem várias definições para Treinamento e Desenvolvimento. Tamayo e Abbad 

(2006) citam alguns autores que explicam essa função nas empresas, como por exemplo: 1. 

Vargas (1996 apud TAMAYO; ABBAD, 2006) estabelece Treinamento e Desenvolvimento 

como o ganho sistemático de conhecimentos, que podem provocar, a curto ou a longo prazo, 

mudanças na maneira de ser e de pensar do sujeito, por meio da internalização de novos 

conceitos, normas ou valores, além da aprendizagem de novas habilidades; 2. Nadler (1984 

apud TAMAYO; ABBAD, 2006) diferencia Treinamento e Desenvolvimento do termo 

Educação, no qual o primeiro faz menção as práticas organizacionais voltadas para o aumento 

da aprendizagem, sendo Treinamento definido como o empenho das organizações para 

disponibilizar condições de aprendizagem que propiciem um melhor desempenho no trabalho, 

e Educação remete às estratégias de aprendizagem desenvolvidas para que o sujeito esteja 

preparado para um trabalho diferente do atual, em um futuro próximo. Desenvolvimento é o 

grupo de ações que promove o crescimento individual, sem necessariamente estar relacionado 

ao trabalho atual ou futuro; 3. Bastos (1991 apud TAMAYO; ABBAD, 2006) diz que podemos 

distinguir treinamento dos demais conceitos apresentados através dos critérios da 

intencionalidade em produzir melhorias de desempenho e do controle exercido pela 

organização sobre o processo de treinamento; 4.  Borges-Andrade (1982 apud TAMAYO; 

ABBAD, 2006) percebe o treinamento de pessoal como um sistema composto da avaliação de 

necessidades, do planejamento e da avaliação. Com a necessidade de aprendizagem veloz e 

com os altos investimentos em treinamento, a avaliação passou a ser relevante com objetivo de 

aumentar a eficiência e eficácia desse processo, além de ser o principal responsável pela 

retroalimentação do sistema instrucional.  

Delors (1998 apud ARAÚJO, 2005), em seu relatório “Educação: um tesouro a 

descobrir”, pontua quatro saberes da educação para o século XXI: aprender a conhecer, 
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aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Delors (1998 apud ARAÚJO, 2005) diz 

que educação profissionalizante é focada no saber “aprender a fazer”, mas ela ganha novos 

contornos ao incorporar os outros saberes. Concordamos com Delors com a perspectiva da 

pessoa em sua inteireza, além de ser possível observar o aumento de investimentos das 

empresas em programas que envolvem não somente o conhecimento técnico, mas a mudança 

comportamental.   

 

 

4.1.1 As estruturas organizacionais de treinamento e desenvolvimento 

 

 

Grande parte das empresas, desde a década de 60, tinham em suas estruturas o 

conhecido departamento de pessoal, o qual fazia a administração de Recursos Humanos (RH). 

O foco do departamento de pessoas era operacional e regulador das tarefas dos funcionários, o 

que incluía contratação e demissão. Com o aparecimento de novas teorias, como as da 

administração, relação humana e comportamental, a área de RH ampliou seu foco, incluindo 

atividades como: seleção, definição de cargos e salários, treinamento, benefícios, serviço social. 

Recursos Humanos passou a ser posicionado como um parceiro estratégico no negócio da 

organização (ANDRADE; RODRIGUES, 2008). 

Como vimos anteriormente, não há dúvidas sobre a influência de treinamento e 

desenvolvimento no desempenho e na produtividade organizacional e consequentemente as 

organizações, que queiram se tornar “competitivamente sustentáveis”, investem em programas 

de treinamento que promovam aprendizagem de valor para a empresa e para o ambiente mais 

amplo da sociedade, que deseja organizações mais responsáveis socialmente (ARAUJO, 2005). 

Acabamos de observar como treinamento e desenvolvimento vem ganhado espaço 

nas corporações. A estrutura e os processos organizacionais são fundamentais para o 

desempenho da área. Elas concedem poder formal a determinados papéis nas organizações e a 

utilização deste poder influencia os resultados da organização.  (GOFFMAN, 2002).  
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4.2 A EMPRESA DE NOSSO ESTUDO: NO MUNDO 

 

 

O nosso estudo foi feito em uma empresa multinacional de alta tecnologia, fundada 

nos Estados Unidos. Entre seus produtos estão incluídos hardware e software. Após várias 

aquisições de empresas do mesmo setor, foi realizada, há alguns anos atrás, a aquisição de uma 

empresa do setor de serviço de tecnologia da informação, tendo como objetivo a expansão desta 

área de serviços.  O faturamento anual atual é maior do que U$ 50 bilhões e possui um quadro 

de funcionários com mais de 100.000 pessoas ao redor do mundo.   

Como grande parte das multinacionais, a nossa empresa também apresenta diversas 

características da Forma Divisionalizada de Mintzberg (2012), sendo uma organização 

composta por divisões, com o fluxo de poder de cima para baixo, tendo suas unidades agrupadas 

de acordo com os mercados que atendem. Também encontramos traços da Adhocracia 

Divisionalizada, que segundo Mintzberg (2012) é a Forma Divisionalizada, com a utilização do 

grupamento por divisões e por linha de produto. É uma estrutura híbrida com traços de ambas 

as configurações – Adhocracia e Forma Divisionalizada – utilizando uma estrutura matricial 

permanente, com divisões por região e por produto no mesmo nível hierárquico, apesar das 

divisões regionais apresentarem um reporte informal na estrutura, gerenciando por influência e 

sendo responsáveis pelos resultados financeiros de cada região e país.      Abaixo de cada divisão 

por produto, existe uma outra subdivisão por região. Essa multinacional também tem como 

característica diferentes linhas de produto interdependentes e enfrenta em seu ambiente uma 

crescente complexidade e dinamismo. 

A empresa possui quatro grupos de negócios: Sistemas corporativos; Hardware; 

Sistemas Pessoais; Serviços variados na área de Tecnologia da Informação.  

O organograma global da empresa contempla os grupos de negócios, além das áreas 

de suporte, Tecnoestrutura e Assessoria de Apoio, como: Recursos Humanos, Finanças e 

Jurídico. O organograma Macro da empresa está representado abaixo: 
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Organograma 1: Organograma Macro da Empresa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Visto que o nosso estudo foi feito na divisão de serviços, iremos focar nesse grupo 

de negócio. Após a aquisição citada acima, essa empresa passou a oferecer um portfólio 

completo de serviços e infraestrutura de tecnologia da informação.  O grupo de serviços é 

dividido em três áreas de atuação: Serviços de aplicações de sistemas, serviços de infraestrutura 

e serviços de processos de negócio.  

Dentro dos limites da divisão de serviços, o nosso estudo se passa especificamente 

no setor de Serviços de Processos de Negócios, responsável pela terceirização de serviços de 

call centers para outras empresas, além de envolver a área de treinamento e desenvolvimento, 

na qual se encontra o centro da mudança organizacional do nosso trabalho. Essa mudança está 

na equipe de treinamento – tecnoestrutura – que atende ao setor de Serviços de Processos de 

Negócio.  

Este setor atende a call centers de clientes de vários países e por essa razão tem 

funcionários espalhados pelo mundo. O controle central é feito por um Diretor Global, que se 

reporta ao Vice-Presidente da Divisão Global de Serviços da empresa, e que tem em sua 

estrutura Diretores Regionais. Os direcionamentos estratégicos são cascateados de cima para 
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baixo, tendo os Diretores Regionais alguma autonomia. O Organograma 2 apresenta, de forma 

macro, a estrutura atual da área global de Serviços de Processos de Negócio, dividida por 

regiões e em seguida pelos países. Por sua vez cada país tem várias organizações, uma para 

cada cliente, além das áreas da tecnoestrutura, como qualidade, treinamento e planejamento da 

força de trabalho.  Em cada país ou região, a equipe de treinamento, que desenvolve os 

funcionários de call center, se reporta formalmente à diretoria global de Treinamento & 

Desenvolvimento, que por sua vez se reporta aos Recursos Humanos, mas essa equipe mantém 

uma ligação em linha pontilhada – informal – com cada gerência operacional local de Serviços 

de Processos de Negócio.  

 

 
Organograma 2: Organograma atual da área global de Serviços de Processos de Negócio 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Organograma 3 exibe de forma macro a organização global de Recursos 

Humanos, com ênfase na organização global de Treinamento & Desenvolvimento com as áreas 

de treinamento de serviços de processos de negócio – call centers. 
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Organograma 3: Organização global de RH 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Anteriormente a mudança do nosso estudo, a equipe de treinamento não se 

reportava à área de Treinamento & Desenvolvimento Global, mas sim diretamente à cada 

Gerência Operacional local de Serviços de Processos de Negócio, fazendo com que existissem 

várias equipes de treinamento para desenvolvimento dos funcionários de call centers ao redor 

do mundo e que não se comunicavam.  A organização anterior pode ser vista no Organograma 

4, no qual podemos também observar o movimento da mudança. 
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Organograma 4: Organização da Divisão de Serviços, anterior a mudança de nosso estudo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Para receber os funcionários de treinamento que estavam espalhados pelas áreas de 

Serviços de Processos de Negócio, foi criada uma nova diretoria vinculada ao Vice-Presidente 

de Treinamento & Desenvolvimento Global. A nova diretoria se chama Treinamento de 

Processos de Negócio e foi subdividida pelas regiões atendidas pela unidade de negócios de 

Serviços de Processos de Negócio. Foram transacionados para a nova diretora cerca de 80 

funcionários de treinamento com múltiplas culturas, idiomas e fusos horários, e cada 

funcionário se reportava a um gerente regional de treinamento. Além das divisões por região, 

existia uma equipe responsável pela utilização de metodologias e ferramentas de treinamento 

definidas pela organização de Treinamento & Desenvolvimento Global, que as customizou para 

atender às necessidades especificas da unidade de Serviços de Processos de Negócio, além de 

auxiliar a área com relatórios diversos. 

A Diretoria de Treinamento de Processos de Negócio tem como Visão: “Permitir 

aos nossos clientes a resposta rápida aos desafios de negócios do mercado impulsionado dentro 
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de serviços de call center terceirizado, oferecendo soluções de aprendizagem e 

desenvolvimento inovadores de alta qualidade”. E sua Missão é: “Administrar, desenhar, 

desenvolver e entregar soluções de treinamento para os call centers terceirizados, nas 

ferramentas, produtos e processos especificos dos clientes, para dar suporte às necessidades de 

negócios e acordos de nível de serviço contratual.” 

 Para suportar a missão da nova diretoria de treinamento, os seguintes objetivos foram 

estabelecidos: 

a) consolidar treinamento e desenvolvimento em uma organização central com o 

objetivo de criar eficiência; 

b) desenvolver e promover a troca de habilidades de ponta na indústria; 

c) criar estratégias de treinamento usando processos estruturados; 

d) utilização de tecnologia de ponta quando apropriado; 

e) promover uma cultura de aprendizado com acesso 24x7; 

f) auxiliar as unidades de negócio a reduzir os custos operacionais e aumentar a 

eficiência do negócio através de programas afetivos de treinamento; 

g) diversificar o portfólio de treinamento; 

h) melhorar o serviço para os clientes; 

i) ser modelo para os acordos de nível de serviços específicos de treinamento; 

j) diversificar o portfólio de treinamento. 

 

Vamos a seguir aprofundar o nosso conhecimento sobre a empresa explorando sua 

organização no Brasil. 

 

 

4.3 A EMPRESA DE NOSSO ESTUDO: NO BRASIL 

 

 

O presidente da empresa do Brasil é responsável pelos resultados financeiros de 

todas as unidades de negócio presentes no país, as quais se reportam a ele. No entanto, essas 

unidades são vinculadas formalmente à cúpula estratégica central nos Estados Unidos e não ao 

presidente da Empresa no Brasil, afirmando desta forma a configuração matricial que 

comentamos acima - grupamento por divisões e por linha de produto. 
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Conforme vimos na sessão anterior, a Unidade de Negócio de Serviços de Processos 

de Negócio também se reporta a Unidade de Serviços Global e conta no Brasil com cerca de 

1000 funcionários.  A estrutura é dividida por operações, cada uma delas atendendo a um cliente 

especifico, que pode ser uma empresa local ou global. Quando a empresa do cliente é Global, 

apesar do controle da operação local ficar no Brasil, existem processos de comunicação e 

equipes de projetos globais, que garantem a consistências entre suas operações.  Cada operação 

de call center tem um gerente de operação e se reportam a ele os supervisores de operação, cuja 

quantidade depende dos diferentes tipos de processos de negócio atendidos por cada operação, 

por exemplo, vendas, controle de fraude, atendimento ao cliente. Abaixo de cada supervisor, 

encontraremos os coordenadores, responsáveis por controlar e monitorar o trabalho de um 

número especifico de agentes, os analistas de call center. O número de funcionário de cada 

operação de call center varia muito de acordo com o cliente.   

Além das gerências operacionais por cliente, a estrutura tem áreas de suporte local 

como a Qualidade, responsável pelos procedimentos e sistemas de qualidade, que garantem o 

atendimento aos níveis de serviço acordados com os clientes, e o Gerenciamento da Força de 

Trabalho, que foca na melhor utilização do tempo dos recursos operacionais de atendimento 

aos call centers, os analistas de call center, controlando as saídas de linha, os períodos de pique 

de ligações e até os períodos em que os analistas de call center podem fazer treinamentos de 

reciclagem e novos procedimentos.   

Já a equipe de treinamento no Brasil está vinculada a organização global de 

Recursos Humanos, conforme vimos. Essa equipe tem um gerente regional e também é dividida 

de acordo com os clientes que as unidades de negócio detêm contratos de atendimento. Desta 

forma os especialistas de treinamento, que compõe a equipe, são especialistas nos processos de 

negócio de cada cliente.  

Além dos especialistas de treinamento nos processos de negócio, a área conta com 

funcionários que ficam agrupados em uma equipe que chamaremos de Projetos, responsáveis 

cada um por um cliente, com a responsabilidade de gerenciar o cronograma das ações de 

treinamento, incluindo o gerenciamento de projetos para modificação e criação de novos 

treinamentos. Esses funcionários são denominados como Pontos Focais. As ações de 

treinamento comportamental, que normalmente são comuns em conhecimento e expertise para 

todas as operações, também são desenvolvidas e entregues por esse time de projetos.  O time 

de projetos tem hoje quatro funcionários. Ao todo, a equipe de treinamento no Brasil tem em 

torno de 20 funcionários. 
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O Organograma 5 representa de forma macro a Unidade de Serviços de Processos 

de Negócio no Brasil, incluído o suporte da equipe de treinamento em linha pontilhada, 

significando um reporte informal. 

 

 
Organograma 5: Unidade de Serviços de Processos de Negócio no Brasil 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Passaremos a seguir a apresentar algumas informações sobre as organizações de 

call center no Brasil.  

 

 

4.4 AS ORGANIZAÇÕES DE CALL CENTER NO BRASIL 

 

 

Call center pode ser definido da seguinte forma: 

 

 

[...] os call centers se definem como atividades mediadas pelo computador e pelo 

telefone, por meio de tecnologias da informação, em que operadores de atendimento 

alimentam as bases de dados referentes aos clientes, com informações que subsidiam 

o processo de interação entre empresa e clientes. (SILVA, 2007, p. 8).  
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Hoje a interação com os clientes pode ser feita por várias tecnologias de 

comunicação além do telefone, como por exemplo, e-mail e redes sociais.  

A Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), principal entidade representativa 

do setor de call center, diz existir uma expansão acelerada no setor, iniciada no final da década 

de 90, e que hoje cresce 10% ao ano. Segundo a ABT, a busca constante de aprimoramento no 

relacionamento com os clientes impulsionou o desenvolvimento de soluções em tecnologia com 

reflexos na geração de empregos. Esse crescimento também é responsável por impulsionar 

outros setores, como: tecnologia, mobiliário e arquitetura e recursos humanos, incluindo 

consultorias, recrutamento e treinamento.   

A força de trabalho, que atende aos call centers, normalmente, é contratada sem o 

conhecimento dos processos e dos procedimentos necessários para a função, o que é resolvido 

com treinamento e capacitação após a contratação, podendo durar perto ou até mais do que 30 

dias. Além dessa característica, a rotatividade dos funcionários é alta, fazendo com que as 

equipes de treinamento e de Recursos Humanos sejam muito requisitadas e tenha uma 

importante função, impactando diretamente o resultado do negócio, pois as contratações 

normalmente são feitas em grande número e o treinamento inicial é feito da mesma forma 

(SILVA, 2007).  

Segundo a Associação Brasileira de Telesserviços (2015), o setor de call center é 

hoje um dos que mais se utiliza dos serviços de treinamentos, mas não existe muita literatura a 

respeito das estruturas organizacionais das equipes de treinamento especificamente para call 

center, apesar de se saber sobre a importância da capacitação da força de trabalho para se atingir 

os objetivos nesse setor. 

No site da ABT encontramos a seguinte informação:  

 

 

Atualmente as empresas de call center já empregam centenas de milhares de pessoas 

em todo o país. Cerca de 45% desses cargos são ocupados por jovens em seu primeiro 

emprego, o que faz do setor uma porta de entrada no mercado profissional para jovens, 

sem a necessidade de experiência anterior, garantindo a oportunidade de trabalhar em 

grupo e em contato constante com novas tecnologias da informação. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE TELESSERVIÇOS, 2015). 
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4.5 DETALHAMENTO DA ÁREA PESQUISADA  

 

 

Retomando a descrição da empresa estudada, focaremos no Organograma 5, 

Unidade de Serviços de Processos de Negócio no Brasil, que inclui a equipe de treinamento que 

suporta essa organização, para explicar em detalhes o contexto da equipe de treinamento do 

Brasil, objetivo de nosso trabalho, além de também detalharmos um pouco mais a área que ela 

suporta na empresa, a organização de Serviços de Processos de Negócio.  

Como já foi citado anteriormente, essa organização se reporta à Unidade de 

Serviços Global e, ao todo, são mais de 1000 funcionários no Brasil.  Cada operação de call 

center tem um gerente de operação, se reportando a ele os supervisores de operação e, abaixo 

de cada supervisor, os coordenadores. O número total de analistas de call center, os agentes, 

considerando todas as operações, é de aproximadamente 900.  Existem vários times de suporte 

local, mas os dois principais são os times de Qualidade e Gerenciamento da Força de Trabalho.   

A Organização de Treinamento no Brasil, vinculada à Organização de Treinamento 

de Processos de Negócio, se reporta a Organização Global de Recursos Humanos. Esta tem em 

torno de 80 funcionários divididos em quatro regiões, incluindo o Brasil, conforme 

apresentamos no Organograma 3. Existe uma pequena tecnoestrutura nessa organização que 

ajuda com divulgação de metodologias e relatórios. Os processos/ metodologias e a forma de 

trabalho de cada região são muito parecidas, excluindo as necessidades locais, relacionadas aos 

clientes atendidos pela área. O alinhamento entre as regiões é feito pelo gerente global com os 

gerentes regionais.  O papel do gerente regional é repassar direcionamentos estratégicos, 

resolver conflitos, adequar a quantidade de recursos da área às demandas de trabalho e 

monitorar os projetos. 

A equipe no Brasil tem em torno de 20 especialistas de treinamento altamente 

capacitados e atualizados frequentemente em novas tecnologias necessárias para o seu trabalho, 

técnicas de treinamento e processos de negócio dos clientes a quem atendem. Como centro de 

expertise e conhecimento dos processos de negócio específicos dos clientes, e processos de 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, o escopo do trabalho executados pela área abrange 

os seguintes serviços e responsabilidades: 
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a) desenvolvimento e entrega de treinamentos ou de soluções de aprendizagem nos 

formatos ILT – Instrutor Lecture Training, VLT – Virtual Learning Training e 

WBT – Web Based Training; 

b) desenvolvimento e entrega de soluções de aprendizagem relacionadas aos 

processos de negócio dos clientes e as habilidades profissionais dos analistas de 

call center e da liderança de call center; 

c) gestão de Curriculum técnico – processos de negócio dos clientes – e 

comportamental dos analistas de call center e da liderança; 

d) consultoria para os clientes e levantamento de necessidades de desenvolvimento 

das operações de call center; 

e) identificação das necessidades de desenvolvimento de competências nas equipes 

de call center; 

f) desenvolvimento de materiais de treinamento: manuais, apostilas, apresentações 

e outros formatos de material didático; 

g) mentoring para os analistas de call center, quando necessário, em tempo real 

sobre processos e ferramentas; 

h) coaching para desenvolvimento da liderança; 

i) execução, controle e reporte dos projetos executados na área; 

j) controle e reporte sobre as soluções de aprendizagem desenvolvidas e entregues, 

incluindo número de pessoas treinadas, avaliações realizadas e recebidas, e horas 

de treinamento; 

k) realizar, controlar e reportar os resultados das avaliações de treinamento para 

melhorar a eficácia dos programas de treinamento; 

l) aproveitar e alavancar os recursos da equipe para fortalecer o alinhamento com 

os principais parceiros comerciais; 

m) prover treinamento que agregue um valor único e auxilie na aplicação de 

competências e aumento de produtividade; 

n) construir uma capacidade de aprendizagem virtual que use a tecnologia 

disponível para implantar ofertas de treinamento acessíveis e just-in-time; 

o) melhorar continuamente os processos internos executados pela equipe de 

treinamento.  
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p) proporcionar programas de aprendizagem e desenvolvimento de alta qualidade, 

utilizando técnicas de desenho instrucional e de avaliação que sejam padrão na 

indústria; 

q) priorização e utilização dos recursos limitados de maneira eficaz; 

r) produzir treinadores qualificados e altamente competentes, que desenhem, 

desenvolvam e entreguem soluções de treinamento nos padrões de referência da 

indústria. 

 

Sobre os projetos executados pela equipe de treinamento, podemos dizer que os 

funcionários da área trabalham em projetos ad hoc para desenvolver novas soluções de 

treinamento, incluir melhorias em soluções existentes, adequar os treinamentos às modificações 

dos processos de negócio dos clientes, além de projetos internos à própria área, como 

implantação e melhoria de processos. Os projetos executados por esse time variam de tamanho 

e complexidade e podem envolver especialistas de treinamento que atendem ao mesmo cliente, 

ou os que atendem a clientes diferentes, ou, ainda, incluir especialistas de vários países ou 

mesmo outras áreas da empresa. 

Existem processos e metodologias que suportam a execução das atividades e 

projetos da organização de treinamento. Os processos são globais, sendo os mesmos para as 

outras equipes de treinamento da diretoria de Treinamento de Processos de Negócio. Alguns 

processos são utilizados para toda a organização de treinamento e desenvolvimento da empresa, 

outros são customizados para atender necessidades especificas das operações de call center.   

Podemos ressaltar a metodologia de desenvolvimento e entrega de soluções de 

aprendizagem, composta por processos e ferramentas para o ciclo de vida da solução de 

aprendizagem, desde o levantamento da necessidade até a mensuração dos resultados. A 

mensuração dos resultados do treinamento é feita em quatro níveis: avaliação de reação dos 

participantes; avaliação de conhecimento; impacto do treinamento nas habilidades dos 

participantes; e impacto nos resultados do negócio. Apesar da existência de uma metodologia 

para o ciclo de vida da solução de aprendizagem, o processo de criação exige bastante 

criatividade, considerando-se inclusive o ambiente em constante modificação, fazendo com que 

a metodologia sirva como apoio do desenvolvimento. 

Outro processo importante e global é o gerenciamento dos projetos, que também 

conta com ferramentas de controle e reporte para os projetos internos, visando melhorias 

internas e externas, tendo foco nas soluções para os clientes. Apesar dos processos existentes, 
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há flexibilidade para negociação, por qualquer funcionário, para adaptá-los às necessidades da 

área e dos clientes. 

Ressaltamos, também, a importância do processo de comunicação da equipe de 

treinamento no Brasil, tanto interno quanto externamente, com as outras equipes de treinamento 

fora do Brasil e com os clientes.  A equipe no Brasil é dividida por clientes, operações de call 

center, na qual cada subequipe tem um ponto focal, que auxilia na priorização e alocação dos 

projetos e treinamentos relacionados aquele cliente, bem como reporta os resultados tanto para 

o gerente da área de treinamento quanto para o gerente da operação de call center.  Os 

levantamentos de necessidades e os requerimentos são feitos diretamente pelos membros da 

equipe com os clientes. A equipe do Brasil também conta com reuniões quinzenais para tratar 

de assuntos e comunicações diversas, além de reuniões ad hoc para administrar assuntos 

específicos ou projetos que envolvam mais de uma subequipe. Os projetos, que envolvem 

soluções de desenvolvimento da liderança das operações de call center, incluem funcionários 

de várias subequipes para serem compartilhados nas várias operações.  

Existem projetos que abrangem funcionários de treinamento de vários países, 

podendo ser projetos internos a área de treinamento ou externos para o atendimento a clientes 

globais. Fazendo referência aos projetos de clientes globais, a área de Treinamento de Processos 

de Negócio conta com ponto focal para cada cliente global, responsável pela centralização da 

comunicação entre os países e do desenvolvimento de projeto, de forma a garantir padronização 

e unificação das práticas de treinamento para os clientes globais, respeitando as necessidades 

locais. Existem também projetos internos na área de treinamento que são globais ou que 

envolvem funcionários de mais de um pais. Esses projetos podem iniciar por empreendimento 

da liderança ou por iniciativa dos funcionários.  Grande parte desses projetos tem por objetivo 

a melhoria de práticas e processos e a capacitação da equipe de treinamento. Alguns desafios 

enfrentados pela equipe no Brasil estão relacionados a dificuldade na comunicação com o time 

global devido a múltiplas culturas, fusos horário e barreiras de linguagem.  

Podemos arriscar dizer, de acordo com as características descritas por Mintzberg 

(2012) das cinco configurações, que a organização de Treinamento de Processos de Negócio, 

incluindo a sua estrutura no Brasil, está implementando uma Adhocracia, já que possui 

autonomia dos funcionários, comunicação descentralizada, troca de experiências entre as 

pessoas e as equipes, agrupamento funcional e por mercado/ cliente. Apesar dos processos 

globais existentes na área, há flexibilidade na adaptação destes às necessidades locais e às 
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exigências de cada cliente, devido ao conhecimento dos funcionários, que são especialistas nos 

processos.   

Ao final, discutiremos as implicações deste estudo de caso. Se confirmada a 

Adhocracia como configuração da área, que tipo de Adhocracia está sendo implementada? Seria 

uma Adhocracia Operacional, solucionando os problemas de seus clientes? 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Partindo da formulação da problemática do nosso trabalho, realizamos uma revisão 

de literatura focada no autor Henry Mintzberg, cuja teoria é a base deste estudo. Ressaltamos, 

também, que este trabalho é contextualizado no cenário atual.  

Tomando como base a taxionomia apresentada por Vergara (2013), que classifica a 

pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios, a caracterização deste estudo implica que, quanto 

aos fins, a pesquisa é exploratória. O objetivo é a identificação da configuração que está sendo 

implantada pelo processo da mudança organizacional, conforme a teoria de Mintzberg (2102), 

e os impactos desta reestruturação para a área na visão dos entrevistados. Segundo Vergara 

(2013), a investigação exploratória tem caráter de sondagem e não carrega hipóteses, mas estas 

podem surgir durante ou ao final da pesquisa.   

Quantos aos meios, a pesquisa é um estudo de caso, de caráter qualitativo. Ela 

analisará o caso da implementação de uma mudança organizacional na estrutura de treinamento 

e desenvolvimento e suas consequências. Yin (2010) diz que um passo preparatório do estudo 

de caso é a seleção do(s) caso(s) que fará(ão) parte do estudo, mas que essa seleção pode ser 

simples se o pesquisador já optou pelo estudo de um caso singular cuja identidade já era sabida 

desse o começo da investigação, retratando a realidade de nosso estudo.   

A fundamentação teórica, apresentada anteriormente, em conjunto com a 

consistência metodológica utilizada nos ajudarão a atingir o objetivo de nossa pesquisa.  

Segundo Godoy (1995a) muitos pesquisadores de orientação qualitativa executam seu trabalho 

de campo através de entrevistas e observação, utilizando muito do seu tempo em contato direto 

com os sujeitos. Ainda segunda a autora, a análise qualitativa é indicada quando se busca o 

entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade.     

Se referenciando ao estudo de caso, Vergara (2013) diz que este é circunscrito a 

uma ou poucas unidades e tem caráter de profundidade e detalhamento, o que reflete o caso da 

nossa pesquisa.  Yin (2010) expõe que o método de estudo de caso é pertinente quando suas 

questões demandam uma descrição ampla e “profunda” de um fenômeno social. De acordo com 

Yin (2010), esse método pode ser utilizado em um caso ou em casos múltiplos, sendo que no 
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nosso trabalho estamos utilizando somente um caso, visto que nossa análise é relacionada à 

mudança de organização específica de uma multinacional.  

Apresentaremos a seguir algumas reflexões sobre o método de estudo de caso 

seguindo Yin (2010). 

O estudo de caso é uma das várias formas de efetuar a pesquisa de ciência social. 

Alguns exemplos de outros métodos são os levantamentos, os experimentos, as histórias e a 

pesquisa econômica. Existem vantagens e desvantagens em cada método dependendo de três 

fatores: 1. O tipo de questão de pesquisa; 2. O controle do investigador sobre os eventos 

comportamentais reais; 3. O enfoque sobre os fenômenos contemporâneos em oposição aos 

históricos. Segundo o autor, em geral, os estudos de caso são selecionados quando: as questões 

propostas são “como” ou “por que”; existe pouco controle do investigador sobre os eventos; e 

o enfoque é sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. 

A nossa pesquisa apresenta as três características citadas por Yin (2010) para a 

escolha do estudo de caso.  Iremos examinar como funciona a área de treinamento, no Brasil, 

da multinacional escolhida, para identificar sua estrutura segundo a teoria de Mintzberg (2012); 

existe pouco controle da pesquisadora sobre a reestruturação em si e os eventos estudados; e o 

fenômeno estudado é contemporâneo no contexto da vida real.  

Um conceito útil para a nossa pesquisa é a etnografia e a utilização de suas técnicas 

de coleta e análise de dados. As técnicas etnográficas comumente associadas à antropologia, 

hoje são usadas para exploração de temáticas em outras áreas de conhecimento, incluindo a 

administração de empresas (GODOY, 1995b). A autora diz que a pesquisa etnográfica abrange 

a descrição dos eventos ocorridos na vida de um grupo, sendo precisamente o que nosso 

trabalho procura fazer, se profundando na interação e na forma de trabalhar do grupo de 

treinamento no Brasil.  Ainda segunda a autora, o trabalho de campo é a alma da pesquisa 

etnográfica, que ao assumir uma perspectiva holística, procura descrever o grupo da forma mais 

ampla possível.  O uso das técnicas etnográficas requer além de pensamento crítico, habilidades 

para analisar, sintetizar e avaliar as informações apuradas (GODOY, 1995b). 
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5.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

O universo de nossa pesquisa é a própria organização de treinamento no Brasil, 

objeto de nosso estudo, incluindo a Unidade de Negócios, a que esta equipe dá suporte na 

Organização de Serviços de Processos de Negócio.  

Farão parte do universo da pesquisa, desse estudo de caso, dois grupos, sendo o 

primeiro grupo composto por funcionários da equipe de treinamento no Brasil e o segundo 

constituído de líderes da unidade de negócio atendida pela equipe de treinamento no Brasil, 

incluindo: gerentes funcionais e de suporte, e supervisores.  Sendo assim, a população da 

pesquisa é composta no Grupo 1 por pessoas que trabalham na área pesquisada, e o Grupo 2 

pelas pessoas da área de Negócio que são atendidas pelo Grupo 1.   

Isso se traduz em uma população de aproximadamente 90 pessoas e nossa amostra 

contará com mais de 15% da população selecionada no Universo.  

   

Entrevistado Grupo 
Cargo / 

Função 
Sexo 

Faixa 

Etária 

Formação 

Acadêmica 

Área de 

Formação 

Tempo na 

área de 

treinamento 

/ou cliente da 

área de 

treinamento 

Entrevistado 1 1 

Ponto focal e 

analista de 

treinamento 

Feminino 46-50 Pós-graduação Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 2 2 
Gerente da 

Operação 
Feminino 36-45 Pós-graduação 

Saúde e 

Administração 
11-15 anos 

Entrevistado 3 1 

Ponto focal e 

analista de 

treinamento 

Feminino 36-45 Pós-graduação Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 4 1 
Analista de 

treinamento 
Feminino 36-45 Pós-graduação Humanas 11-15 anos 

Entrevistado 5 2 
Gerente da 

Operação 
Feminino 46-50 Graduação Administração 16-20 anos 

Entrevistado 6 2 
Gerente da 

Operação 
Masculino 36-45 Pós-graduação 

Tecnologia e 

Administração 
11-15 anos 

Entrevistado 7 2 
Gerente da 

Operação 
Masculino 46-50 Pós-graduação 

Tecnologia e 

Administração 
6-10 anos 

Entrevistado 8 1 
Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Pós-graduação 

Tecnologia e 

Administração 
1-5 anos 

Entrevistado 9 1 

Ponto focal e 

analista de 

treinamento 

Feminino 36-45 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 10 1 
Analista de 

treinamento 
Masculino 25-35 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 11 2 
Supervisor da 

Operação 
Masculino 46-50 Graduação Administração 11-15 anos 

Entrevistado 12 1 
Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Humanas 6-10 anos 
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Entrevistado Grupo 
Cargo / 

Função 
Sexo 

Faixa 

Etária 

Formação 

Acadêmica 

Área de 

Formação 

Tempo na 

área de 

treinamento 

/ou cliente da 

área de 

treinamento 

Entrevistado 13 2 
Supervisor da 

Operação 
Masculino 36-45 Graduação Administração 11-15 anos 

Entrevistado 14 1 
Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 15 1 
Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Pós-graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 16 1 
Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Administração 6-10 anos 

Quadro 7: Perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

 

“É tarefa essencial do pesquisador decidir quais dados serão necessários para responder 

às suas questões e descobrir acesso a tais informações" (GODOY, 1995b, p. 29).  Existem seis 

fontes de evidência que são mais comumente usadas na realização dos estudos de caso: 

Documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação diretas, observação participante 

e artefatos físicos. As várias fontes são complementares e um bom estudo de casos deve utilizar 

todas as fontes que forem possíveis (YIN, 2010 p. 127-128). 

O nosso estudo terá seus dados coletados por meio de:  

 

a) pesquisa documental longitudinal nos arquivos da empresa: fontes primárias, 

como processos e metodologias que estejam documentadas, apresentações, 

documentos de projetos, páginas da intranet e atas de reuniões; 

b) observação direta; 

c) pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com os funcionários e da 

área de treinamento – Grupo1; 

d) pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com gerentes funcionais e 

de suporte, e supervisores – Grupo 2;   

e) serão também levantadas as pesquisas de clima dos funcionários da equipe de 

treinamento e as pesquisas de satisfação de clientes da Unidade de Negócio com 

relação a equipe de treinamento. Ambas as pesquisas e seus dados já existem. O 
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objetivo é obter o dado complementar da visão da equipe de treinamento e dos 

clientes com a estrutura atual. 

 

O roteiro para as entrevistas tem a mesma base para ambos os grupos e foi estruturado 

com perguntas abertas, porém no Grupo 1 (Apêndice A) existem questões referentes à equipe 

de treinamento e as funções desempenhadas, que não foram inseridas no Grupo 2 (Apêndice 

B). 

Será explicado previamente aos entrevistados a intenção da pesquisa, garantido o 

sigilo dos dados coletados e o anonimato das pessoas entrevistadas. As entrevistas não serão 

gravadas com o propósito de não inibir os entrevistados e garantir maior veracidade das 

informações. Por razões de confidencialidade, o nome da empresa não foi citado. 

 

 

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Yin (2010) declara que a análise da evidência do estudo de caso é um de seus 

aspectos mais difíceis. Considerando esse fato, não subestimaremos a dificuldade dessa 

importante etapa da nossa pesquisa. 

O autor propõe quatro estratégias gerais: 1. Contando com proposições teóricas: 

essa é a estratégia preferida, que pode ser utilizada quando os objetivos e o projeto para o estudo 

de caso foram estabelecidos em proposições que refletem uma série de questões de pesquisa, 

revisões de literatura e novas proposições; 2. Desenvolvimento da descrição do caso: 

desenvolvimento de uma estrutura teórica para a organização do estudo de caso. Esta estratégia 

é uma alternativa quando a primeira não pode ser usada, por exemplo, quando o pesquisador 

não tem um conjunto de preposições e a finalidade explicita do estudo de caso é descritiva, ou 

quando, apesar do estudo de caso não ser descritivo, a abordagem descritiva ajudar a identificar 

as ligações causais; 3. Uso de dados qualitativos e quantitativos: pode ser usada em estudos de 

caso que incluem quantidades consideráveis de dados quantitativos; 4. Pensando sobre 

explanações rivais: essa quarta estratégia atua usualmente com as três anteriores.   

Por fim, Yin (2010) menciona que as quatro estratégias são subjacentes as cinco 

técnicas analíticas, que são a combinação de padrão, a construção da explanação, a análise de 

séries temporais, os modelos lógicos e a síntese de casos cruzados.  
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Considerando as características do nosso estudo, a segunda estratégia Yin (2010) é 

a mais adequada, desenvolvimento da descrição do caso, já que o nosso estudo é descritivo e o 

não iniciamos com proposições.  

A pesquisa documental longitudinal focará na análise de documentos da empresa 

que tenham relação com a questão de nossa pesquisa. Serão analisados relatórios gerenciais, 

processos de comunicação, organogramas, apresentações, pesquisa de clima, intranet, atas de 

reunião e outros documentos que possam ajudar a responder a nossa pergunta, bem como 

entender o processo de reestruturação da área.  Godoy (1995c) ressalta que a pesquisa de 

documentos é uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, podendo ser usada na 

complementação das informações obtidas em outras fontes. 

O objetivo da observação direta é aprofundar o conhecimento sobre os 

comportamentos na equipe sob o olhar de nossa questão, sendo estes complementares as 

entrevistas. A utilização do modelo semiestruturado para as entrevistas nos possibilitará uma 

análise aprofundada sobre o olhar dos funcionários que vivem o dia a dia e trabalham na área 

estudada, além da visão sobre o funcionamento desta equipe sob o olhar de seus clientes.  

Usaremos a triangulação das múltiplas fontes de evidência listadas acima, para 

responder à questão proposta no nosso estudo, aumentando a validade do constructo. 

Diferentemente dos experimentos, no estudo de casos é importante a utilização de diferentes 

fontes de evidência, permitindo que o pesquisador aborde uma variação adicional de aspectos 

comportamentais e históricos, além do desenvolvimento de linhas convergentes de investigação 

(YIN, 2010). Com base nos resultados da pesquisa documental e de campo pretende-se 

identificar a configuração da organização de Treinamento de Processos de Negócio no Brasil, 

de acordo com Mintzberg (2012), avaliar e descrever os impactos da reestruturação na visão 

dos entrevistados.   

 

 

5.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO E DA PESQUISA 

 

 

Sendo uma pesquisa qualitativa, teremos algumas limitações inerentes ao próprio 

método. Segundo Chizzotti (2003), o termo qualitativo envolve uma interação densa com os 

objetos da pesquisa – pessoas, fatos e locais – com o objetivo de extrair desse convívio 
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significados que, muitas vezes, só podem ser perceptíveis a uma atenção sensível, que devem 

ser interpretados e traduzidos pelo autor com perspicácia e competência científica.  

Listo a seguir algumas questões levantadas por Chizzotti (2003) acerca da pesquisa 

qualitativa: A onipresença e onipotência do autor no texto, a relevância do “outro”; e o estilo e 

a validade do discurso como tradução da realidade descrita. O autor termina seu artigo 

lembrando que “os pesquisadores que optam pela pesquisa qualitativa, [...] não pretendem 

furtar-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não pode ser 

confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la. ” (CHIZZOTTI, 2003, p. 232) 

Contudo, mesmo diante dessas limitações, e conforme já explicado no item 5.1 

desse trabalho, o estudo de caso é o método mais adequado para alcançar os objetivos dessa 

pesquisa. 

O processo de triangulação, principalmente com dados da pesquisa de clima, deve 

minimizar as limitações descritas acima. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

6.1 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

  

Entre 01 de julho e 14 de agosto de 2015, foram apurados e analisados os seguintes 

documentos: relatórios gerenciais, processos de comunicação, apresentações para os clientes 

com os resultados da área, pesquisa de clima de 2014, pesquisa de satisfação de cliente de 2015, 

documentos dos projetos vigentes no período, planos de carreira, documentos com os processos 

e metodologias utilizadas pela equipe de treinamento e as atas de reunião de 2015.  A maior 

parte desses documentos estavam disponíveis na intranet, com acesso livre às pessoas da área. 

Durante esse período, além da análise dos documentos acima, foi possível participar de algumas 

reuniões de status da equipe e algumas reuniões de projetos. 

Os processos de comunicação formal envolvendo os profissionais da equipe, 

incluíam reuniões de status quinzenais, reuniões de projetos ad hoc, reuniões mensais com os 

gerentes das operações, revisões operacionais trimestrais com cada gerente, reuniões semanais 

com os supervisores, apresentações trimestrais dos resultados para os líderes globais de 

treinamento. Além das reuniões formais, havia comunicação informal constante, seja através de 

meios eletrônicos ou pessoalmente, pela proximidade dos funcionários com outros funcionários 

de treinamento no Brasil e a proximidade com seus clientes, pois apenas um dos clientes ficava 

em uma localidade diferente. A comunicação da equipe no Brasil com os especialistas de 

treinamento fora do Brasil, ocorria através dos projetos internos da área, e dos projetos que 

envolviam clientes globais.  

As reuniões de status da equipe de treinamento aconteciam quinzenalmente, com 

duração de 90 minutos. Quando avaliamos as atas das reuniões de status da equipe e ao 

participarmos de duas reuniões, foi possível perceber que as reuniões tinham a participação 

ativa de todos. As agendas das reuniões haviam sido decididas com uma semana de 

antecedência e todos da equipe puderam contribuir com itens para a sua elaboração. Um ponto 

constante de todas as reuniões de status foi o compartilhamento dos desafios enfrentados por 

cada participante nos 15 dias anteriores a reunião.   

Durante o período da pesquisa ocorreram várias reuniões de projetos, algumas 

envolveram somente pessoas da equipe de treinamento no Brasil, outras tiveram participação 
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de pessoas de treinamento do Brasil e do exterior, além de reuniões de projetos que misturavam 

especialistas de treinamento, o gerente da área, e clientes e/ou funcionários da área de 

qualidade. Existia, na época, um projeto para incrementar o engajamento do time global de 

treinamento e três funcionários do Brasil participavam deste projeto.  

Percebemos que há um processo estruturado de acompanhamento dos projetos da 

área por meio de consultas realizadas em documentos referentes a eles. Notamos ainda que 

todos os membros do time participavam de um ou mais projetos. A maioria destes eram de 

pequeno e médio porte, muitos dos quais foram iniciados pelos próprios especialistas de 

treinamento. Os projetos tinham os seguintes objetivos: melhorias de processos internos da área 

de treinamento, novas soluções de aprendizagem, alterações em soluções existentes, 

levantamento de necessidades de novos clientes, desenvolvimento de workshops, integração de 

equipes, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de skills de determinadas funções da 

operação.   

Como a pesquisa de clima da empresa para 2015 ainda não estava disponível, 

analisamos a pesquisa de 2014.  Os resultados dessa pesquisa mostraram que, 

comparativamente com o restante da empresa, a área de treinamento apresentou resultados 

superiores. As quatro categorias da pesquisa que foram melhores avaliadas foram: Ética e 

Inclusão, Liderança, Orgulho de trabalhar na empresa e Desenvolvimento profissional.  Foram 

significativamente superiores aos resultados do restante da empresa, as categorias: 

Desenvolvimento Profissional, Orgulho de trabalhar na empresa e Inovação. Os itens da 

pesquisa que levantaram questões a serem trabalhadas, gerando planos de ação foram: 

Ferramentas de trabalho insuficientes nos escritórios dos clientes, desbalanceamento entre a 

quantidade de recursos e a demanda dos clientes, e oportunidades desiguais para participação 

em projetos globais.    

A pesquisa de satisfação dos clientes da área de treinamento realizada em 2015 

apresentou resultados positivos. Todas as questões tiveram um percentual de satisfação acima 

de 80%.  O público alvo da pesquisa era composto pelos gerentes das operações, supervisores 

e coordenadores. Os comentários feitos pelos participantes da pesquisa ressaltavam que os 

especialistas de treinamento eram profissionais competentes, que o time era experiente, 

eficiente, atuava de forma colaborativa com as operações e fazia a diferença para o seu negócio.  

Os resultados apresentados para os clientes nas revisões operacionais evidenciaram 

melhorias implementadas em processos e aperfeiçoamentos nas soluções de treinamento que 

impactaram positivamente os resultados das operações.  
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Por último, foi possível averiguar a metodologia para projetos e a metodologia para 

desenvolvimento de soluções de aprendizagem, ambas documentadas na intranet e 

customizadas para as necessidades da área. Os documentos analisados dos projetos da área 

comprovaram a utilização dessas metodologias.  

 

 

6.2 PERFIL DEMOGRÁFICO DA PESQUISA  

 

 

O período de entrevistas e de observação, realizados pela pesquisadora, aconteceu 

entre 01 de julho e 14 de agosto de 2015. Foram entrevistados dezesseis funcionários da 

empresa, sendo dez funcionários da equipe de treinamento – Grupo 1 – e seis funcionários de 

equipes que interagem com a equipe de treinamento – Grupo 2. O tempo médio por entrevista 

foi de 2h30min.  Do total de entrevistados, onze eram do sexo feminino (69%) e cinco do sexo 

masculino (31%). Se considerarmos somente os dez funcionários da equipe de treinamento, o 

Grupo1, apenas um funcionário era do sexo masculino (10%), o que representa a realidade desta 

equipe, cuja formação é majoritariamente feminina.   

No Grupo 1, todos os entrevistados possuíam ensino superior e alguns em mais de 

uma área (Humanas: 8; Tecnologia: 2; Administração: 1). Dos dez entrevistados do Grupo 1, 

seis possuíam pós-graduação. Da mesma forma, no Grupo 2 todos os entrevistados possuíam 

ensino superior na área de Administração e três possuíam pós-graduação. 

No Grupo 1, a idade dos entrevistados variou de vinte e seis anos (mínima) a 

quarenta e sete anos (máxima) e a média ficou em trinta e quatro anos. O tempo de empresa 

neste grupo variou de quatro anos (mínimo) a 14 anos (máximo) e a média ficou em oito anos. 

O tempo na área de treinamento variou de nove meses (mínimo) a 14 anos (máximo) e a média 

foi de seis anos. No Grupo 2, a idade variou de trinta e seis anos (mínima) a cinquenta e três 

anos (máxima) e a média ficou em quarenta e cinco anos.  O tempo de empresa no Grupo 2 

variou de dez anos (mínimo) a vinte anos (máximo) e a média ficou em quinze anos. O tempo 

mínimo trabalhando em contato com a área de treinamento foi de 10 anos, o tempo máximo foi 

de 19 anos e a média ficou em 14 anos.  
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6.3 SUMÁRIO DAS ENTREVISTAS 

  

  

Para compreender melhor os resultados das entrevistas, iremos separar o sumário 

dos entrevistados do Grupo1 do sumário dos entrevistados do Grupo 2. Essa divisão tem como 

objetivo distinguir as percepções e visões dos funcionários da área estudada, das percepções e 

visões dos clientes da área. 

Para o sumário do Grupo 1 será dada ênfase as seguintes questões: As expectativas 

profissionais dos entrevistados; as vantagens e as desvantagens de sua função na opinião dos 

entrevistados; como se sentem em relação a autonomia e liberdade para executarem sua função 

na área; suas considerações sobre a comunicação e a expressão de ideias; como consideram a 

área de treinamento, burocrática ou flexível; qual o impacto da área para a organização; quais 

seus pontos fortes e fracos, e as principais diferenças entre a estrutura atual da anterior; e o que 

falta para a organização de treinamento ser uma Adhocracia, na visão dos entrevistados. 

Para o sumário do Grupo 2 daremos ênfase as seguintes questões: Como eles 

percebem a autonomia e liberdade das pessoas da área de treinamento; suas considerações sobre 

a comunicação que envolve o time de treinamento e a expressão de novas ideias; como 

consideram a área de treinamento, burocrática ou flexível; qual o impacto da área de 

treinamento para a organização; quais seus pontos fortes e fracos, e as principais diferenças 

entre a estrutura atual da anterior; e o que falta para a organização de treinamento ser uma 

Adhocracia, na visão dos entrevistados. 

 

 

6.3.1 Análise das entrevistas do Grupo 1 

 

 

A maior parte dos entrevistados verbalizou querer continuar na empresa e na área 

de treinamento. Vários motivos foram apresentados para esse posicionamento, como:  ter ainda 

muito a realizar e a aprender em sua função atual, não vislumbrar as mesmas oportunidades de 

conhecimento e aprendizagem profissional em outro lugar; a área proporcionar oportunidades, 

crescimento e relativa segurança; gostar muito de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas; 

estar muito contente e não conseguir se ver fora da área; querer dominar o processo de 
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treinamento de ponta a ponta; ter possibilidades de desempenhar um papel de consultor; e gostar 

de trabalhar com treinamentos técnicos e comportamentais.  

De uma forma geral, vários entrevistados disseram que gostariam de desenvolver 

suas habilidades de liderança para assumir cargos formais de coordenação e gerência. Algumas 

expectativas mencionadas por alguns entrevistados foram:  trabalhar com consultoria externa; 

conhecer outros setores de treinamento; atuar com outros tipos de atividade dentro da área de 

treinamento, aumentado o seu foco em projetos e diminuindo o seu tempo em sala de aula; criar 

uma área de treinamento do início; abrir um negócio próprio; se especializar em alguma 

ferramenta técnica para dar treinamentos.  

A troca de conhecimento e ideias, as oportunidades constantes de desenvolvimento, 

a flexibilidade, a liberdade, a autonomia e a aprendizagem foram as particularidades mais 

citadas pelos entrevistados como vantagens de suas funções na área de treinamento, tendo sido 

mencionadas, independente da função, ser de ponto focal ou de especialista de treinamento.  

Outras vantagens mencionadas pelos entrevistados foram: processos flexíveis; 

oportunidade de se relacionar com várias pessoas com perfis e conhecimentos diferentes; 

interação intensa com outras pessoas; abertura para propor ideias e sugerir mudanças; trabalhar 

com ferramentas como o coach; estar em contato com a área de educação; o estímulo à visão 

estratégica; lidar direto com os clientes, lidar com conflito de interesses e negociar; a 

desorganização de algumas operações, que é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo propicia 

muitas oportunidades para atuação da área de treinamento; desenvolvimento ao mesmo tempo 

em várias áreas, como desenho e entrega de treinamentos, gerenciamento, participação em 

projetos e conhecimento de processos de negócio de clientes diversos; e a competência do 

grupo. 

Como desvantagens da função, muitos entrevistados alegaram existir algumas 

restrições próprias do negócio ou dos clientes, que dificultavam a obtenção de melhores 

resultados. Alguns exemplos mencionados relacionavam-se às restrições de datas e prazos e a 

liberação de funcionários para os treinamentos, além da própria desorganização de algumas 

operações. Essas desvantagens foram mais mencionadas pelos profissionais que não tinham a 

função de ponto focal.  

Outras desvantagens citadas foram: os serviços urgentes – de última hora e sem 

planejamento – requeridos pelas operações e prejudicando a qualidade do trabalho, mas ao 

mesmo tempo foi dito ser possível negociar nesses casos; briga de “egos” entre os profissionais 

da área, o que já foi pior no passado; alguns problemas de infraestrutura no site do cliente, como 



96 

 

sala de aula e acesso aos sistemas de treinamento; quando se está no site do cliente, a influência 

dele sobre as soluções é maior; manter sempre a transparência diante de conflitos de interesses 

– entre a empresa, a equipe e o cliente; pensamento à curto prazo de alguns clientes, exigindo 

negociação por parte da equipe de treinamento e dificultando a implementação de boas ideais; 

e a comunicação ruim na operação, influenciando os analistas que são treinados.  

Todos os entrevistados disseram ter autonomia e liberdade para executar sua 

função. Vários entrevistados afirmaram ser esta autonomia o ponto determinante para não 

pensarem em trocar de área ou de empresa. De uma forma geral todos acharam que têm 

autonomia e liberdade, sendo este um fator de motivação. A confiança depositada neles, pela 

liderança e pelos clientes, e o conhecimento que eles possuem, foram vistos como os motivos 

da autonomia que têm. Eles disseram ter flexibilidade para definir a forma como atingirão seus 

objetivos. Interessantemente, apesar de todos afirmarem que se sentem com autonomia, 

algumas pessoas disseram acreditar que nem todos do time se sentem assim ou estão preparados 

para lidar com essa autonomia e liberdade.  Eles acreditam que, dependendo do perfil da pessoa, 

esta pode precisar de mais direcionamento e não utilizar a autonomia que a área permite.  Dois 

entrevistados arriscaram dizer que 70% do time usa bem essa autonomia. Outro comentário 

importante refere-se ao escopo da autonomia, em que uma pessoa disse haver, quando 

relacionada a solução dos problemas, mas não há em relação aos prazos, que exigem muita 

negociação. As pessoas que trabalham nos escritórios dos clientes afirmaram sentir mais a 

interferência deles.    

Os entrevistados achavam que a comunicação interna do time era eficiente, 

informal e era estimulada, pela liderança, a comunicação aberta. Como existiam subgrupos na 

área que atendiam a clientes diferentes, a comunicação dentro desses subgrupos foi retratada 

como mais intensa do que fora deles. Isso foi apontado como pertinente, mas poderia ser 

melhorado. Existia muita troca de informação e conhecimento dentro da equipe em reuniões, 

grupos de estudo e projetos. Outro ponto ressaltado por todos os entrevistados foi a liberdade 

para contribuir com ideias, mas alguns acreditavam que uns contribuíam menos do que outros, 

pois eram mais introvertidos e tinham mais receio de se expor. A equipe tinha conhecimento e 

ambiente propício para a cooperação.  Um problema relatado por alguns entrevistados foi a 

competição interna – velada – e problemas de “ego”. Foi opinião geral que a exposição de ideias 

na equipe vinha aumentado ano a ano. Um dos entrevistados imaginava que 70% da equipe se 

sentia à vontade para contribuir com ideias e que 30% não se sentia devido a sua própria 

personalidade.  
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A comunicação com os clientes e com a operação também foi considerada boa pelos 

entrevistados e com poucas falhas, havendo pequena variação entre os que a consideravam 

informal, formal, ou informal na maior parte do tempo com uma formalização através de 

documentação dos acordos entre as áreas ao final, como em e-mails e atas de reunião. Uma 

questão relevante apontada foi a liberdade que sentiam para se comunicarem direto com os 

clientes, com a operação e com líderes da organização, sem a necessidade de passarem por 

níveis hierárquicos. As pessoas que exerciam a função de ponto focal tinham uma comunicação 

mais intensa com os clientes e com os líderes.  

Foi consenso que a área de treinamento era estratégica e flexível, assim como os 

processos. A equipe tinha influência sobre a definição e utilização de cada processo, de acordo 

com a necessidade, permitindo que os membros do grupo se sentissem participantes das 

decisões do cliente e da área. Isso só era possível pelo alto nível de especialização dos 

colaboradores. Os processos utilizados estavam adequados e só existiam os necessários, e a 

equipe se sentia participando das decisões do cliente e da área.  

Os entrevistados elogiaram a metodologia utilizada pela área e disseram que ela 

funcionava como um “norte”. Todos acharam que as pessoas da equipe tinham se desenvolvido, 

melhorando o idioma inglês, fazendo pós-graduação, MBAs, treinamentos internos, 

certificações em coach, trocando de clientes, assumindo funções diferentes, participando de 

projetos globais. Dois entrevistados disseram que apesar de todos se desenvolverem, alguns 

poderiam utilizar mais as oportunidades de aprendizagem disponíveis.  Um dos entrevistados 

estimou que 80% da equipe estava crescendo profissionalmente, e que as pessoas que falavam 

inglês com maior fluência tinham mais oportunidades de se desenvolver na área. 

Os pontos fortes da área, segundo os entrevistados, eram: Autonomia; flexibilidade; 

conhecimento; gestão da área; estimulo a criatividade; engajamento; nível de especialização da 

equipe; equipe com grande conhecimento técnico; pró-atividade; dinamismo; foco no resultado, 

uso da criatividade; uso de uma metodologia flexível; pessoas extremamente comunicativas; 

executar toda a cadeia produtiva de uma solução de aprendizagem, desde o levantamento da 

necessidade até o desenvolvimento e a entrega; interação com times globais e a proximidade da 

área com os clientes. 

Os entrevistados listaram os seguintes pontos a serem melhorados: ainda existiam 

alguns processos que podiam ser melhorados; o idioma inglês de algumas pessoas poderia 

melhorar para aumentar a participação do time do Brasil no time global; aumentar a visibilidade 

de algumas pessoas da área para a empresa, de forma que todos conhecessem o potencial da 
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área; mudanças de prioridades impostas pelo cliente, interferindo no planejamento; aumentar a 

efetividade de algumas reuniões de projetos; aumentar a interação entre as equipes que estão 

em clientes separados. 

Comparando com área de treinamento antes da mudança organizacional, os 

entrevistados disseram que, o que se fazia antes, era amador, operacional, e com uma equipe 

sem capacitação para atuar como especialistas de treinamento; quando aplicavam treinamento, 

não tinham material nem processo adequado, era como se os recursos de treinamento fossem 

recursos da própria operação. Após a mudança, ocorreu um amadurecimento e aumentou o 

profissionalismo da área. Com a nova estrutura, vieram: missão, visão e direcionamento; maior 

engajamento e foco estratégico; troca de informações; comunicação mais eficiente; padrão de 

qualidade internacional; olhar educador; flexibilidade nos processos de suporte as tarefas. Junto 

com isso o perfil dos funcionários da área precisou ser mudado, como: aumentar o nível de 

escolaridade, falar um segundo idioma, ter treinamento adequado e adquirir postura profissional 

de consultor.  Além das vantagens já relatadas, o cliente vinha sendo muito bem atendido, a 

qualidade era diferenciada e o resultado era positivo na operação, conseguindo realmente 

preparar as pessoas para o trabalho. A área de treinamento estava no lugar certo, em Recursos 

Humanos. Como desvantagens da estrutura atual, a única observação, feita por um dos 

entrevistados, foi relacionada ao custo, que talvez tenha aumentado devido a capacitação dos 

recursos, mas ele disse que enxergava isso como investimento. 

Ninguém discordou sobre a importância da área de treinamento para a Unidade de 

Serviços de Processos de Negócio. Eles acreditavam que a área de treinamento: era o coração 

da operação de call center; ajudava a operação com sua visão estratégica; era a linha de frente 

da operação, sendo o primeiro contato dos novos analistas com a empresa, direcionando o 

comportamento dos analistas antigos e da liderança da operação; era o alicerce da operação; era 

respeitada e ajudava nas soluções de negócio; a operação não funcionava sem a área de 

treinamento, a velocidade que a operação precisa de formação e, considerando o turnover, não 

seria possível manter o call center sem essa área. 

Quando explicado o que é uma Adhocracia, todos os entrevistados concordaram 

que a área de treinamento já era uma Adhocracia ou estava muito próxima de uma. Eles 

associaram a área a esta estrutura devido a várias características comentadas durante as 

entrevistas, como:  flexibilidade; autonomia; liberdade; estimulo à criatividade; projetos ad hoc 

para atender necessidades pontuais; os processos existentes eram os necessários, porém, de 

acordo com a demanda, eram, também, passíveis de mudança por meio de projetos; os 
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profissionais tinham conhecimento para tomar decisões; atuação estratégica; a comunicação 

entre os pares acontecia constantemente; a comunicação acontecia 360 graus, top down, lateral 

e bottow-up; ajustamento mútuo; existiam conflitos que eram monitorados e resolvidos pela 

gerência; comunicação era informal com a liderança, simples com a equipe e não precisava 

passar por hierarquias, ela fluía em todos os sentidos; todos contribuíam com as melhores 

estratégias para a área e para o cliente; e os profissionais da área executavam o processo de 

treinamento do início ao fim, em todas as suas etapas, além de serem agrupados por mercado, 

ou seja, tipo de clientes. 

Segundo alguns entrevistados, não faltava nada na área para que esta fosse uma 

Adhocracia. Outros disseram que para a área se aproximar ainda mais da Adhocracia, seria 

importante, por exemplo, um maior amadurecimento profissional de algumas poucas pessoas 

da equipe para usarem mais a autonomia dada para o time; melhorar a integração entre as 

pessoas que trabalhavam em clientes diferentes; e a comunicação ainda poderia melhorar entre 

todas as áreas. 

  

 

6.3.2 Análise das entrevistas do Grupo 2 

 

 

No grupo dos profissionais que utilizavam os serviços da área de treinamento, todos 

os que tinham a função de gerente achavam que as pessoas da área de treinamento tinham 

autonomia total e relataram que focavam apenas nos resultados, não controlando o que e como 

era feito o trabalho. Um deles verbalizou “a equipe de treinamento entrega o trabalho como 

quiser”. Eles acrescentaram comentários como: os especialistas de treinamento, quando 

desenhavam solução de um treinamento, tinham autonomia total porque eles tinham muito 

conhecimento e agregavam muito com isso; tinha gente com bastante conhecimento no grupo 

de treinamento, com autonomia para propor mudanças, formatos, soluções, etc; os gestores da 

operação precisavam disso, pois não era o CORE da operação; apesar de existirem regras de 

negócio do cliente, que deveriam ser obedecidas, existia autonomia para executarem a função; 

observando a equipe interagindo com a operação e com os clientes era visível que a equipe de 

treinamento tinha conhecimento do negócio, do que precisava ser feito e tomava as decisões 

sozinha, sem precisar questionar a própria liderança; comparando com tempos atrás, antes da 

mudança de estrutura, a equipe de treinamento era muito operacional e não trazia ideias novas 
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e estratégicas, neste momento a equipe tinha ações consultivas e era muito mais profissional 

que no passado.  

Já os que têm a função de supervisor, achavam que as pessoas da equipe de 

treinamento tinham autonomia, mas estavam limitadas por fatores técnicos ou por processos da 

operação, o que poderia impedir a implementação de determinadas soluções. Quando não 

existiam essas limitações, eles concordavam que a equipe tinha autonomia e conhecimento para 

propor soluções e desenvolver seu trabalho, inclusive se antecipando as necessidades da 

operação.    

Os entrevistados disseram que a comunicação com a equipe de treinamento era boa 

e eficiente. Foi visível que os gerentes tinham mais contato com os profissionais que 

desempenhavam a função de ponto focal, mas que se comunicavam com todos da área. Um dos 

supervisores também relatou que se comunicava 90% das vezes com o ponto focal, no entanto 

tinha total acesso ao restante da equipe e a sua comunicação com área era intensa e fácil. Outro 

supervisor disse que a comunicação fluía como “água cristalina” com os pontos focais da área. 

Um dos gerentes relatou que a equipe ia a sua sala frequentemente e que a comunicação era 

informal, dentro dos limites razoáveis. Já outros dois gerentes achavam que a comunicação da 

área com eles era formal e que os profissionais sempre alinhavam a solução com seus 

supervisores e depois os comunicavam, com a ressalva de que sabiam que havia assuntos que 

eram resolvidos diretamente com os supervisores. Esses gerentes achavam que a comunicação 

era informal entre a área de treinamento, seus supervisores e coordenadores.  Foi também 

relatado por um dos entrevistados que a comunicação com a área de qualidade era boa mas 

existia espaço para intensificar este contato. 

Foi consenso entre os entrevistados que a equipe de treinamento se sentia à vontade 

para contribuir com ideias. Um dos gerentes disse que tinha muito contato com o ponto focal 

da área, que sugeria, trazia ideias, criticava o material quando este vinha da conta global, o 

formato, etc. Outro gerente disse que o diálogo era aberto para novas propostas e ideias e havia 

recebido muitas propostas novas dos especialistas de treinamento. O gerente da qualidade disse 

receber feedbacks de seu time sobre as boas contribuições da equipe de treinamento, observando 

que havia essa contribuição pelas interações nos fóruns com os clientes e nas sessões de 

calibração. Outro entrevistado acrescentou que sempre fora muito crítico com relação a 

treinamento e que agora a área tinha um time muito bom, mencionando os nomes. Ele acredita 

que, devido ao time ser muito bom, ele trazia muitas ideias. Todos eles achavam que a 

contribuição do time tinha ajudado muito as operações.  
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Do ponto de vista dos entrevistados, a área de treinamento era vista como flexível 

e totalmente estratégica, além de pouco burocrática, atendendo com eficiência as demandas do 

negócio. A única ressalva de um dos entrevistados foi relacionada aos processos e metodologias 

que existiam na área, mas ele disse que não enxergava esse fato como uma burocracia. Um 

outro entrevistado disse que a área de treinamento tinha um formato profissional, tinha 

flexibilidade para atender, sabia o que podia e o que não podia ser feito e como compor a melhor 

solução. 

Os entrevistados disseram que as pessoas da área de treinamento estavam se 

desenvolvendo e que existiam muitas oportunidades para elas por estarem em uma empresa 

global. Um gerente lembrou da existência de limitações financeiras para que os profissionais 

fizessem cursos fora da empresa, mas deu um exemplo de uma pessoa da equipe de treinamento 

que cresceu muito na área de coach e outra que agora era responsável por projetos globais, 

acrescentando que as pessoas da área buscavam o seu desenvolvimento. Um dos gerentes disse 

que era fã de algumas pessoas da área e que alguns estavam evoluindo muito ao longo dos anos. 

Outro gerente disse que havia uma funcionária de treinamento que procurava desenvolvimento 

o tempo todo, fazia vários cursos e, apesar de não ter a visão sobre todos da área, observava 

várias pessoas procurando se desenvolver e se atualizar. Um comentário relevante de um dos 

gerentes e de dois supervisores foi que as pessoas da equipe eram mais sêniores do que antes, 

ou seja, são pessoas que estavam na empresa há mais tempo, e as novas pessoas contratadas 

pela área eram mais qualificadas. O gerente acrescentou que as novas contratações para a área 

tinham sido maravilhosas.  

Segundo os entrevistados, o impacto da área para sua organização vinha sendo 

extremamente alto e positivo. Toda vez que precisavam de resposta ao negócio, a área atendia 

muito bem, e o sucesso da operação era influenciado em grande parte pela equipe de 

treinamento. Um dos gerentes disse que toda estratégia da organização necessitava de 

treinamento para preparar as pessoas, sendo, o treinamento para call center, bem especifico 

para a necessidade do cliente e que a operação deste setor não funcionava sem treinamento. 

Outro gerente comentou que os treinadores passavam a primeira impressão, inclusive sobre a 

gerência, e influenciavam diretamente o engajamento dos novos funcionários. Ele também 

acrescentou que o treinamento técnico e de processos era imprescindível para a operação 

funcionar. Um dos supervisores disse que se não existisse a área de treinamento, todos estariam 

perdidos. A área era vista como essencial para o negócio. Um supervisor disse que era 
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totalmente dependente da equipe de treinamento, cujo resultado do trabalho destas pessoas era 

o que faria o seu cliente ser bem atendido e o seu mês ser produtivo. 

Os pontos fortes da área, segundo os entrevistados foram: profissionalismo, 

competência, seriedade; interação da área com outros países e internamente na empresa; eram 

vistos como um time bom, forte, qualificado, bem estruturado e ágeis (flexíveis) para atender 

as necessidades do negócio com rapidez; estavam presentes nas operações, com as quais 

mantinham um excelente relacionamento, atuando de forma colaborativa, propondo melhorias, 

mantendo-se próximos aos clientes; era uma área independente, estratégica e atuava como 

consultora. 

Os pontos a serem melhorados, citados pelos entrevistados foram: existência de 

demandas de treinamentos fora do escopo da área; aumentar a comunicação com a área de 

qualidade, fazendo uso de mais canais de comunicação; falta de vazão de recursos para cuidar 

de todos os novos negócios, o que ocorre com frequência; inexistência de um ambiente técnico 

para acessar a produção de determinados clientes; equipe com certificação incompleta dos 

novos negócios; e aumento da prática de vivência dentro da operação. 

Quando pedimos que comparassem a organização de treinamento na sua formação 

anterior e após a mudança, os relatos foram: área ficou mais organizada, estruturada, 

profissional e  com uma relação mais próxima com os Recursos Humanos atualmente; houve 

melhoria no atendimento, seja por meio dos processo ou das pessoas; democratização das 

prioridades de atendimento das áreas; apresenta maior liberdade de ação devido ao perfil 

profissional; a possibilidade de negociação direto com o cliente final era um fator positivo; 

melhoria dos resultados devido à metodologia mais efetiva; mudança na capacitação da equipe, 

anteriormente formada por pessoas da operação que possuíam somente conhecimento técnico 

e menor preparação para lidar com as necessidades do negócio; a mudança estrutural permitiu 

a ampliação do conhecimento, maior desenvolvimento do instrutor, resultando em maior 

qualidade na entrega. Os entrevistados disseram que consideravam a alteração muito boa.  

Quando explicado o que é uma Adhocracia, os entrevistados concordaram que a 

área de treinamento estava muito próximo desta estrutura. Um gerente afirmou que era a área 

mais próxima de uma Adhocracia na empresa, a que conseguia ter mais liberdade e ter 

profissionais mais capacitados. Outros comentários incluíam: “a área de treinamento é 

totalmente uma Adhocracia, principalmente na forma como conduz os projetos”; “a 

comunicação é informal, alinhando com as bases e dando ciência para a gerência do cliente, 

agilizado os resultados; as pessoas têm autonomia, conhecimento, o gerente resolve os conflitos 
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e eles se organizam quase que sozinhos, existem muitos projetos na área”; “a área de 

treinamento tem a cara de uma Adhocracia, porque tem autonomia, flexibilidade, criatividade, 

projetos, etc.”; “existe liberdade, os especialistas não precisam passar por hierarquias para se 

comunicarem”; “existem muitas ideias geradas pela área de treinamento, e não existem 

barreiras; os projetos, as sugestões, as ideias, tudo isso é frequente e vem aumentando a cada 

ano”. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS E RESPOSTA À PROBLEMÁTICA 

 

 

Existem dois tipos de alteração no ambiente de trabalho de uma organização, as 

estruturais e as comportamentais, e normalmente são interdependentes (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006). O nosso trabalho irá analisar ambas as alterações decorrentes do 

processo de reestruturação da área.   

Segundo Motta e Vasconcelos (2006), o desenvolvimento organizacional é a 

mudança organizacional planejada e o processo de desenvolvimento organizacional é composto 

de quatro etapas: Diagnóstico; Sociograma; Definição das alterações a serem perseguidas tendo 

em vista os objetivos almejados; e Avalição. 

O Diagnóstico é a primeira etapa, iniciando-se por um levantamento das relações 

da organização com seu ambiente. As principais alterações estruturais iniciam-se desse 

levantamento, geralmente. A segunda etapa, Sociograma, é o levantamento das relações sociais 

entre os grupos de participante, de onde nascem as alterações estruturais e as comportamentais. 

A terceira etapa, a definição das alterações a serem perseguidas para alcançar os objetivos 

alvejados, é feita através do levantamento das relações entre a organização e os participantes 

individuais, de onde surgem alterações do tipo comportamental. A última etapa é a Avaliação, 

que não é feita de forma linear.  

 

 

Esquema 1: O processo de desenvolvimento organizacional 

Fonte: MOTTA; VASCONCELOS, 2006, p. 252.  
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7.1 O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA E SEUS IMPACTOS: A 

CONSOLIDAÇÃO DE UMA ADHOCRACIA 

 

 

Iremos iniciar nossa análise avaliando as alterações estruturais geradas pelo 

processo de reestruturação. Avaliaremos os impactos desta reestruturação para a área na visão 

dos entrevistados. Para suportar a nossa análise, faremos uma triangulação com a visão dos 

funcionários, dos clientes da área e dos dados apurados na análise documental.  

 Relembrando o processo da mudança do nosso estudo, este aconteceu após a 

decisão de incorporar todos os funcionários, que tinham cargo de treinamento, e estavam 

espalhados em diferentes áreas de negócio, na organização de treinamento e desenvolvimento. 

Essa decisão implicou na criação de uma organização global específica para suportar os 

treinamentos relacionados às operações de call center, dentro da organização de Treinamento 

& Desenvolvimento Global.  A responsabilidade desta nova organização era o desenvolvimento 

dos funcionários de call centers, dos diversos clientes terceirizados, espalhados pelo mundo.  

No Brasil, esse time era formado por um gerente e uma equipe com cerca de vinte especialistas 

de treinamento.  

Para organização dessa nova área global, que chamamos de Treinamento de 

Processos de Negócio, foram: estabelecidas a visão e missão; criados objetivos gerais; acordado 

o escopo de atuação da nova área; e recrutados gerentes regionais. O novo escopo era mais 

amplo do que aquele contido nos serviços oferecidos pelos analistas de treinamento 

anteriormente a essa mudança. Para atender a esse escopo, processos e metodologias foram 

criados e implementados, além de demandar um novo perfil de funcionário para a área. Um dos 

entrevistados, que era um dos pontos focais, relatou que “Toda formação comportamental – 

técnicas de atendimento, e desenvolvimentos mais sofisticados – tinham que ser contratados 

fora da empresa.  Além disso, a organização de treinamento antiga era só um suporte sem nada 

estruturado”, e outro funcionário da área disse: 

 

 

Antes da mudança, o treinador treinava o funcionário e o liberava para a operação, o 

trabalho de desenvolvimento era da própria operação. O escopo era menor, além de 

não ter uma metodologia de ensino. Os treinadores não eram capacitados para ensinar, 

só tinham conhecimento do produto.  
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Quando examinamos as metodologias utilizadas pela equipe de treinamento, 

observamos a existência de uma vasta documentação e várias ferramentas de suporte às 

atividades da área. Um dos especialistas de treinamento mencionou: “[...] o que não falta na 

área é material, recursos, direcionamento, treinamento, etc”. Na pesquisa documental, foram 

encontrados, processos, modelos, exemplos preenchidos, treinamentos disponíveis, ferramentas 

para desenvolvimento de treinamentos, e base de dados para gerenciar documentos e projetos. 

Outra ferramenta utilizada pela equipe é o Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) ou 

Learning Management System (LMS).  

As principais características exigidas pela nova área no Brasil eram: conhecimento 

da língua inglesa; formação superior; capacidade de análise; conhecimento de metodologias de 

desenvolvimento de soluções de aprendizagem e gerenciamento de projetos; comunicação e 

didática; negociação; e conhecimentos de pedagogia. 

Antes da mudança organizacional, os funcionários de treinamento já tinham 

funções formalizadas na família de cargos de Treinamento, mas não existia um plano de carreira 

na área de treinamento e desenvolvimento para esses funcionários, o que passou a existir após 

a mudança. Durante o processo de criação da nova organização, esses funcionários foram 

avaliados e alguns reposicionados em novos cargos, gerando promoção e aumento salarial para 

alguns deles. Outros funcionários não se adequaram as novas necessidades da área e aos poucos 

foram sendo substituídos. Verificamos que, desde a mudança, os profissionais que ficaram na 

área foram se desenvolvendo e adquirindo as características necessárias a função, e os novos 

funcionários admitidos na área foram selecionados com base nas novas necessidades, 

transformando drasticamente o perfil desta, quando comparado antes e após a mudança. Um 

dos pontos focais disse durante a entrevista:  

 

 

Com a nova estrutura, vieram a missão, a visão, o direcionamento, os processos de 

suporte as tarefas – sem ser engessado – e junto com isso o perfil dos funcionários da 

área precisou ser mudado, como: aumentar o nível de escolaridade, falar um segundo 

idioma, ter treinamento adequado e adquirir postura profissional de consultor. 

 

 

 As outras entrevistas também confirmaram esse achado, tanto na visão dos 

funcionários, quando na visão dos clientes.  

Tivemos um panorama das oportunidades de aprendizagem, troca de conhecimento 

e crescimento na nova área de treinamento, através de processos flexíveis; interação intensa 
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com pessoas de perfis e conhecimentos diferentes; abertura para participação e sugestão de 

mudanças; estímulo à visão estratégica; contato e negociação direto com os clientes; 

participação em projetos locais e globais; possibilidade de trabalhar com clientes de setores 

diferentes. Vimos que as pessoas da equipe tinham se desenvolvido internamente e também 

através de cursos externos como pós-graduações, MBAs e certificações. As pessoas da equipe 

com maior fluência no idioma inglês conseguiam mais oportunidades de exposição com os 

times globais e desenvolvimento através de projetos globais, e um dos especialistas de 

treinamento confirmou que “o idioma inglês de algumas pessoas pode melhorar para aumentar 

a participação do time do Brasil no time global”. 

Como consequências dessa mudança, os funcionários enxergavam que as 

oportunidades de desenvolvimento na área eram maiores que em outras, diminuindo a procura 

por oportunidades fora desta organização.  Tivemos a seguinte declaração de um dos 

entrevistados “Recebo propostas profissionais para ganhar mais, mas nenhuma que 

aparentemente tenha as mesmas oportunidades de conhecimento e de aprendizagem 

profissional, além de permitir as conquistas profissionais que tenho tido na empresa atual“, e 

outro especialista de treinamento disse: “Quero continuar sempre na área de treinamento.  Estou 

muito contente onde estou e não consigo me ver fora desta área”. Além disso, os funcionários 

relataram outras vantagens que consideram importantes, como autonomia e flexibilidade.  

Outras consequências do processo de mudança, além do amadurecimento da equipe 

e crescimento do profissionalismo, foram: maior autonomia para as pessoas da área; a área está 

mais bem organizada e estruturada; comunicação mais eficiente; melhor qualidade nos serviços 

executados; implementação de metodologias e processos de suporte as tarefas; melhor 

atendimento ao cliente, e resultado positivo na operação. Foi consenso para os entrevistados 

que as mudanças foram positivas e que a área de treinamento estava no lugar certo, em Recursos 

Humanos. Um dos entrevistados, que era cliente, disse: “treinamento tem tudo a ver com 

Recursos Humanos”, e um especialista de treinamento falou “Não vejo desvantagem alguma 

na mudança, somente vantagens”.    

Analisamos também algumas características atuais da área de treinamento. Foi 

consenso entre os entrevistados que os funcionários da área tinham autonomia e liberdade para 

executarem a sua função, mas, para as pessoas que exerciam o papel de ponto focal, a autonomia 

e liberdade era sentida ainda mais fortemente. Os três pontos focais entrevistados declararam 

que se sentiam com autonomia total, um deles disse: “tenho autonomia para dar sugestões, para 

conduzir as situações do dia a dia, seja com o cliente ou com o resto da equipe”. Os especialistas 
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de treinamento também relataram que tinham autonomia, mas alguns deles disseram que apesar 

da autonomia, o cliente interferia. Avaliamos que essa diferença deve ter como possível causa 

o fato de existir um maior contato dos pontos focais com os clientes, facilitando as negociações 

e as tomadas de decisão.  

Na época da pesquisa, os funcionários relataram que a comunicação era intensa e 

eficiente entre as pessoas da área, mas que poderia melhorar com as pessoas que trabalhavam 

em clientes fora da empresa. Essa colocação foi feita pelos entrevistados que foram alocados 

em locais diferentes do resto da equipe, e foram feitos comentários como: “Sinto falta de uma 

maior proximidade com o resto da equipe que fica no outro site”. Alguns conflitos, competições 

internas e problemas de “ego”, conforme relatados por eles, interferiam na contribuição de 

novas ideias e sugestões, apesar da maior parte dos funcionários ter dito que se sentia à vontade 

para contribuir e que efetivamente contribuía. Um dos especialistas de treinamento mencionou 

que: “Existe um status dentro do grupo, dependendo da formação da pessoa, a ideia é mais bem 

considerada”. A comunicação entre a área de treinamento e os clientes era vista como informal 

e aberta pela maior parte dos entrevistados – funcionários e clientes –, com algum tipo de 

formalização, por e-mail ou atas de reunião, ao final de acordos. Apesar da comunicação dos 

pontos focais com os clientes serem mais intensas, foi constatado que existia liberdade para que 

todos se comunicassem com todos, sem barreiras hierárquicas. Um dos especialistas de 

treinamento considerou que existiam algumas dificuldades de comunicação devido as 

características de suas atividades:  

 

 

É uma comunicação mais informal – não é formal – entre o time. Existem alguns gaps 

de comunicação devido à natureza do negócio, enquanto um está em sala, o outro está 

desenvolvendo um treinamento, ou fazendo um projeto. Não que seja um impeditivo 

para a comunicação, mas dificulta um pouco, a questão de horários. As reuniões como 

as de staff são oportunidade de todo o time interagir. A comunicação com os clientes 

também é informal, casual, próxima. O cliente está muito próximo à equipe. Um vai 

na mesa do outro, cafezinho, almoço. O e-mail é usado para formalizar algum acordo, 

mas ainda assim não considero uma comunicação formal. 

  

 

Outro achado é que a área de treinamento é estratégica e flexível. Verificamos a 

existência de processos e metodologias, mas que essas não eram rígidas e podiam ser moldadas 

facilmente as necessidades. Um dos clientes entrevistados disse: 
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Em todos os momentos que envolvi treinamento não vi burocracia, a área é bastante 

flexível e sempre está tentando atender as demandas do negócio, e sempre de uma 

forma estratégica. Se já existe um modelo de treinamento e é necessário mudar o 

objetivo ou o cliente, as respostas são bastante ágeis.  

 

 

Outro cliente disse: 

 

 
A área é totalmente flexível e estratégica.  Do ponto de viste do negócio a área de 

treinamento é decisória e é fundamental para o sucesso da operação. O formato da 

entrega, a melhor forma de fazer, como mitigar problemas, tudo é decidido totalmente 

pela área de treinamento. 

 

 

A análise e decisão de como os processos devem ser utilizados e adequá-los, só é 

possível quando existe conhecimento e competência para tal, mais uma vez confirmando o alto 

nível de conhecimento e flexibilidade que a área tem em seu núcleo operacional.   

Os pontos positivos da área de treinamento que foram listados pelos entrevistados, 

se mostraram verdadeiros quando confrontados com a pesquisa de clima (a equipe é altamente 

profissional, alta qualificação dos especialistas, e existe colaboração com as operações) e com 

a pesquisa de satisfação do cliente (sentem orgulho de trabalhar na empresa, a área trabalha 

com inovação, e concordam que estão se desenvolvendo profissionalmente). Uma evidência 

dos resultados positivos pôde ser averiguada nas revisões operacionais com os clientes, através 

das melhorias implementadas em processos e aperfeiçoamentos nas soluções de treinamento 

com impactos positivos nos resultados das operações. 

Alguns problemas que encontramos serão tratados a seguir. Como consequência do 

profissionalismo da área de treinamento e da visão mais estratégica dos funcionários, as funções 

de planejamento passaram a fazer parte do cotidiano da área e, a forma como algumas operações 

planejavam suas atividades a curto prazo, impactavam o planejamento a longo prazo da área de 

treinamento. A expectativa de planejamento a curto e a longo prazo deve ser germinada entre 

as duas áreas gerando um melhor alinhamento de trabalho. Um dos especialistas disse: 

 

 

É um desafio colocar em prática todas as ideias que temos, ficamos à mercê da 

operação, e temos que negociar. Nem todos da operação têm uma visão estratégica e 

pensam mais a curto prazo. Várias ideias são implementadas, mas algumas não.  As 

vezes não querem arriscar novas ideias. 
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 Outro problema relatado foi o desenvolvimento, ao mesmo tempo, em várias áreas, 

como desenho e entrega de treinamentos, gerenciamento e participação em projetos, 

conhecimento de processos de negócio de clientes diversos, e manter sempre a transparência 

diante de conflitos de interesses – entre a empresa, a equipe e o cliente. Alguns funcionários se 

sentiam sobrecarregados pelo escopo amplo de suas funções, apesar de, aparentemente, 

existirem oportunidades para melhorar o processo de priorização de suas atividades e 

planejamento de seu desenvolvimento.  

Por fim, um dos problemas, do nosso ponto de vista, mais sérios, era a briga de 

“egos” entre os profissionais da área. Era um problema velado e que, segundo os entrevistados, 

já foi pior no passado, mas que ainda preocupava. Nas palavras de um dos especialistas de 

treinamento: “Todo mundo parece se dar bem, mas sei que a briga de “egos” existe e isso me 

incomoda. Já foi pior no passado, mas quando acontecem mudanças na organização de 

treinamento esse problema aparece mais e depois diminui”. Outro entrevistado disse:  

 

 

Eu acho que algumas pessoas competem atrapalhando a liberdade de expressão, além 

de existirem algumas pessoas inseguras. Já vi pessoas que não queriam compartilhar 

uma ideia até que estivesse bem mais avançada. O único ponto que ainda pode 

atravancar o time é a competição. 

 

 

 Esse tipo de problema não é incomum em estruturas Adhocráticas, nas quais 

trabalham profissionais altamente qualificados. 

Segundo nossa pesquisa, os seguintes pontos podem ser trabalhados: 

a) aperfeiçoamento de alguns processos da área; 

b) melhora da fluência no idioma inglês de algumas pessoas, para aumentar a 

participação do time do Brasil com o time global; 

c) ampliar o alinhamento do planejamento da área com as operações; 

d) melhorar a produtividade de algumas reuniões de projetos; 

e) geminar a interação entre as equipes que estão em clientes separados. 

Em relação a importância da área de treinamento, apuramos que essa área tinha um 

impacto alto na organização de Serviços de Processos de Negócio. Ela era vista como CORE – 
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núcleo, parte central – para as operações de call center, sendo um alicerce da operação, e não 

sendo possível manter os call centers sem essa área.  Um dos clientes relatou: 

 

 

O impacto vem sendo muito positivo. Toda vez que precisamos de resposta ao 

negócio, a área atende muito bem. Em um dos nossos negócios, teremos a implantação 

de um processo com uma equipe espanhola, e a equipe de treinamento tem atuado 

muito bem, ajustando o que precisa ser ajustado. O sucesso do nosso negócio é 

influenciado grande parte pela equipe de treinamento. 

 

 

Outros clientes disseram “A área de treinamento é fundamental. Hoje para a área 

de call center, é capaz de inviabilizar o trabalho. Até a área de qualidade pode deixar de existir, 

mas não treinamento”, e ainda: 

 

 

A operação é totalmente dependente da equipe de treinamento. O resultado do 

trabalho da equipe de treinamento é o que fará o meu cliente ser bem atendido, e o 

meu mês ser produtivo. O resultado da entrega e a qualidade da entrega de treinamento 

impactam diretamente a operação. 

 

 

A seguir faremos uma avaliação das características da Adhocracia segundo 

Mintzberg (2012), e para isso confrontaremos os dados apurados na nossa pesquisa com as 

características descritas no Quadro 5: Resumo das características das cinco configurações.  

Segundo Mintzberg (2012), uma Adhocracia é tipicamente jovem – na Adhocracia 

operacional –, pequena em toda a unidade, e seu ambiente é complexo e dinâmico. Esses três 

traços foram observados na área de treinamento de nosso estudo. A área era relativamente 

jovem, tendo surgido a partir da mudança organizacional há poucos anos atrás; era pequena, 

possuindo uma equipe de aproximadamente vinte funcionários; e seu ambiente era complexo 

envolvendo aprendizagem contínua, no qual a equipe trabalhava com múltiplos conhecimentos, 

incluindo os processos de negócio dos clientes que sofriam alterações frequentes, o saber 

pedagógico, e a familiaridade com as técnicas de coordenação de projetos, muitas vezes 

participando ou liderando projetos multiculturais. Uma declaração feita por um dos 

especialistas de treinamento sobre as vantagens de seu cargo: “Eu tenho experiências variadas, 

ou estou em sala, ou desenvolvendo material, ou em reunião, ou em um projeto. Meu dia a dia 

é bem variado”, um outro especialista disse que tudo que se planeja muda muito. Por fim, um 
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dos clientes disse: “a equipe tem que se moldar e se molda rapidamente para atender ao 

negócio”. 

Outras características da Adhocracia, conforme já vimos anteriormente, são: o 

agrupamento funcional e por mercado; o ajustamento mútuo como mecanismo chave de 

coordenação; e o núcleo operacional – na Adhocracia operacional – como parte-chave da 

organização.  Com relação a forma de agrupamento, foi constatado que a área de treinamento 

tinha agrupamento por mercado, com seus especialistas alocados pelos clientes e/ou por 

projetos, e agrupamento funcional com a sua estrutura ligada ao Treinamento & 

Desenvolvimento Global. 

Como o tempo necessário para especialização nos processos de negócio de um 

cliente era grande, e esses processos não eram estáveis, a movimentação dos especialistas entre 

os clientes acontecia de forma demorada e planejada - para promover mais conhecimento para 

os funcionários. A pesquisa revelou que o mecanismo chave de coordenação era o ajustamento 

mútuo, percebido através da comunicação intensa entre os componentes do time e a autonomia 

que eles próprios tinham para tomar decisões, iniciar projetos e resolver problemas, 

incentivando a inovação.  Finalmente, a parte-chave da organização de treinamento era, sem 

dúvidas, o núcleo operacional, onde estava o conhecimento, eram tomadas muitas das decisões 

da área, e também onde ficava o poder, com seus especialistas altamente treinados. Os seguintes 

comentários dos entrevistados nos ajudam a confirmar essas características: “os especialistas 

de treinamento têm autonomia para decidir quando é necessário mudar”; “o ponto forte da 

equipe de treinamento é a qualificação dos especialistas, o time é forte”; “as pessoas são vistas 

como especialistas e responsáveis por sua atuação, com suas opiniões sendo muito importantes 

e sendo consideradas”. 

De acordo com Mintzberg (2012), o planejamento de ações é limitado na 

Adhocracia, pouca formalização (orgânica), muita especialização horizontal das tarefas, muito 

treinamento e socialização, e o sistema técnico não é regulado ou sofisticado na Adhocracia 

Operacional.  Nossa pesquisa mostrou que, na área de treinamento, o trabalho de planejamento 

existia, mas muitas vezes era frustrado pelas constantes alterações no ambiente, como nas 

mudanças no negócio, novos clientes, entre outros; e pelas características das próprias 

operações. Encontramos também uma formalização moderada, em meio a muita comunicação 

informal e documentações, somente ao final de determinadas negociações, além da 

formalização nos sistemas de gerenciamento dos projetos da área.  
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Já falamos sobre a especialização necessária para executar as tarefas da área, tanto 

nos negócios dos clientes, quanto na função de especialista de treinamento, incluindo a 

formação acadêmica e o conhecimento das metodologias da área, o que requer muito 

treinamento e socialização. Todos os funcionários foram treinados durante um longo tempo – 

podendo este tempo ser maior do que 12 meses – para exercerem suas funções, além dos 

treinamentos contínuos durante seu tempo na área. Um dos especialistas disse que estava em 

constante desenvolvimento. Sobre o sistema técnico, observamos que apesar da existência de 

processos e metodologias, essas eram flexíveis na utilização através da autonomia que os 

especialistas tinham para tomarem decisões. Um dos pontos focais declarou que “É dado voz a 

todos para influenciarem a adaptação dos processos à necessidade da área e dos clientes. Hoje, 

por exemplo, a equipe está verificando possibilidades de melhorar a forma como são 

controlados os projetos da área”. 

Em uma Adhocracia, existem muitos instrumentos de interligação por toda a 

organização; o poder está no controle de especialistas; o fluxo da tomada de decisão é misto, 

em todos os níveis, enquanto o fluxo de autoridade é insignificante; existe uma descentralização 

seletiva e o fluxo de comunicação informal é significativo; e por último as constelações de 

trabalho são significativas em toda parte (MINTZBERG, 2012).  Os especialistas de 

treinamento do nosso estudo mostraram deter o conhecimento e a autonomia para tomarem as 

decisões necessárias para o sucesso de seus clientes. Para isso, faziam uso de vários 

instrumentos de interligação, de comunicação informal e não necessitavam passar por níveis 

hierárquicos em grande parte das situações. Tivemos declarações dos entrevistados afirmando 

que se comunicavam sem precisar passar por hierarquias e a comunicação fluía em todos os 

sentidos, contudo existiam formalizações principalmente com os clientes e nos projetos. As 

decisões também eram tomadas de forma descentralizada, em todos os níveis da hierarquia, e 

praticamente todos poderiam ser gerentes de projetos e/ou gerentes integradores, tanto de 

projetos que eram iniciados pela própria área, quanto em outras áreas. Na análise documental, 

foi possível confirmar a alta participação da equipe em projetos, incluindo projetos globais.  

Mintzberg (2012) diz que o papel da cúpula estratégica é a interligação externa, 

resolução de conflitos, balanceamento do trabalho e monitoramento de projetos. Ficou 

evidenciado na pesquisa que a gerência da área estimulava a autonomia dos especialistas de 

treinamento, que tomavam todas as decisões técnicas e influenciavam os processos que eram 

utilizados. O balanceamento do trabalho técnico era feito pelos pontos focais, deixando para 

gerência o balanceamento de recursos no plano estratégico. A gerência se mantinha informada 
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sobre o status dos projetos através das ferramentas de controle, além da sua participação em 

algumas reuniões de projetos. Por fim, existiam conflitos na área, que já foram mais fortes no 

passado, e a gerência trabalhou na resolução deles. Um dos clientes informou que: “as pessoas 

da área têm autonomia, conhecimento, o gerente resolve os conflitos e os especialistas se 

organizam quase que sozinhos”. 

Com relação ao núcleo operacional, a linha intermediária, a tecnoestrutura, e a 

assessoria de apoio, na Adhocracia, são todos envolvidos nos projetos, segundo Mintzberg 

(2012). A tecnoestrutura e a assessoria de apoio são indistintas na linha intermediária. Podemos 

considerar os pontos focais da área de nosso estudo como a linha intermediária, e vimos que 

uma de suas funções era facilitar a alocação dos esforços nas tarefas de cada cliente, mas eles 

também executavam as tarefas da área. Os pontos focais participavam dos projetos e 

influenciavam os processos da mesma forma que os outros especialistas, mas, como tinham 

maior contato com os clientes e com a gerência, sua influência era maior. É possível concluir 

que os pontos focais faziam parte da linha intermediária, da tecnoestrutura e da assessoria de 

apoio, como na descrição da Adhocracia de Mintzberg (2012). 

Finalmente concluímos que a área de treinamento estudada apresentou muitas 

características de uma Adhocracia, mais especificamente de uma Adhocracia Operacional, que 

segundo Mintzberg (2012, p. 285) “inova e soluciona os problemas de interesse direto de seus 

clientes [...] Diante do problema de um cliente, a Adhocracia Operacional engaja-se em esforço 

criativo para encontrar uma nova solução”. Outra característica da Adhocracia Operacional, é 

a interação, por ajustamento mútuo, dos especialistas em equipes de projeto organicamente 

organizadas, além de cada especialista poder funcionar livremente em função do seu 

conhecimento e habilidades padronizadas.  Quando perguntamos aos entrevistados – 

funcionários da área e clientes – se achavam que a área de treinamento estava caminhando para 

uma Adhocracia, a maioria respondeu que não faltava nada ou faltava muito pouco, reforçando 

o achado de nossa pesquisa. O quadro abaixo ilustra o resumo de nossa análise.  
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 Adhocracia operacional Área de Treinamento 
Estágio de 

evolução 

Idade e tamanho Tipicamente jovem 
A área era relativamente jovem, e pequena com 

aproximadamente vinte funcionários. O 

Ambiente era complexo (exigência de múltiplos 

conhecimentos, os relacionados a técnicas de 

aprendizagem e os relacionados aos processos de 

cliente que sofriam alterações frequentes) e 

dinâmico (aprendizagem e mudanças contínuas) 

Alto Tamanho da 

unidade 

Pequena em toda a 

unidade 

Ambiente Complexo e dinâmico 

Agrupamento Funcional e por mercado 

Agrupamento Funcional (a área se reportava a 

Treinamento & Desenvolvimento Global) e por 

mercado (os especialistas de treinamento eram 

alocados por clientes e por projetos). 

Alto 

Mecanismo 

chave de 

coordenação 

Ajustamento mútuo 

Comunicação intensa entre os componentes do 

time e a autonomia que eles próprios tinham para 

tomar decisões, iniciar projetos e resolver 

problemas, incentivando a inovação 

Alto 

Parte-chave da 

organização 
Núcleo operacional 

O conhecimento e grande parte das decisões 

eram tomadas no núcleo operacional 
Alto 

Planejamento e 

sistemas de 

controle 

Planejamento limitado de 

ações 

Planejamento existente, mas muitas vezes 

frustrado pelas constantes alterações no ambiente 
Médio 

Formalização do 

comportamento 

(burocrática/ 

orgânica) 

Pouca formalização 

(orgânica) 

Formalização moderada, em meio a muita 

comunicação informal e documentações somente 

ao final de determinadas negociações, além da 

formalização nos sistemas de gerenciamento dos 

projetos da área 

Médio 

Especialização 

das tarefas 

Muita especialização 

horizontal Especialização necessária para executar as 

tarefas da área, tanto nos negócios dos clientes, 

quanto na função de especialista de treinamento. 

Boa formação acadêmica de todos os 

entrevistados, conhecimento das metodologias da 

área, e dos processos de negócio dos clientes, o 

que requer muito treinamento e socialização 

Alto 

Treinamento e 

socialização 
Muito 

Sistema técnico 

Não regulado ou 

sofisticado (na 

Adhocracia Operacional) 

Existência de processos e metodologias, mas 

com utilização flexível, através da autonomia 

que os especialistas tinham para tomarem 

decisões. 

Médio 

Fluxo do sistema 

regulado 
Insignificante 

Instrumentos de 

interligação 

Muitos instrumentos de 

interligação por toda a 

organização 

Os especialistas de treinamento detinham o 

conhecimento e a autonomia para tomarem as 

decisões necessárias para o sucesso de seus 

clientes, para isso faziam uso de vários 

Alto 



116 

 

 Adhocracia operacional Área de Treinamento 
Estágio de 

evolução 

Poder Controle de especialistas 
instrumentos de interligação, de comunicação 

informal e não necessitavam passar por níveis 

hierárquicos. As decisões eram tomadas de 

forma descentralizada, em todos os níveis da 

hierarquia 

Fluxo da tomada 

de decisão 

Misto, em todos os 

níveis 

Fluxo de 

autoridade 
Insignificante 

Descentralização Descentralização seletiva 

Fluxo de 

comunicação 

informal 

Significativo em toda 

parte 

A comunicação fluía em todos os sentidos, mas 

existiam formalizações, principalmente nos 

projetos e com os clientes 

Médio 

Constelações de 

trabalho 

Significativo em toda 

parte 

Existência de muitos projetos na área, e alta 

participação de toda a equipe em projetos, 

incluindo projetos globais 

Alto 

Funcionamento 

da Cúpula 

estratégica 

Interligação externa, 

resolução de conflitos, 

balanceamento do 

trabalho, monitoramento 

de projetos 

A gerência fazia a interligação com clientes e 

com a área global, em um nível mais alto na 

organização. Também trabalhava na resolução 

dos conflitos comumente existentes na área. 

Alto 

Núcleo 

operacional 

Truncado (Adhocracia 

Administrativa) ou 

conjugado com a 

administração na 

execução de projetos 

informais (Adhocracia 

Operacional) 

A execução dos projetos tinha a participação de 

todos da equipe, especialistas e pontos focais. Os 

pontos focais da área podiam ser considerados 

como a linha intermediária, e tinham como uma 

de suas funções facilitar a alocação dos esforços 

nas tarefas de cada cliente, além de também 

executarem as tarefas da área, as vezes se 

tornando indistintos do resto da equipe (núcleo 

operacional). Pela abrangência de suas funções 

foi possível concluir que os pontos focais faziam 

parte da linha intermediária, da tecnoestrutura e 

da assessoria de apoio 

Alto 
Linha 

intermediária 

Extensiva, mas indistinta 

da assessoria; envolvida 

nos projetos 

Tecnoestrutura 

Pequena e indistinta na 

linha intermediária do 

trabalho de projeto 

Assessoria de 

apoio 

Altamente elaborada, 

mas indistinta na linha 

intermediária do trabalho 

de projeto 

Quadro 8: Comparação da Adhocracia com a área estudada 

 Fonte: Elaboração própria 
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7.2 REAÇÕES DOS DIVERSOS GRUPOS ORGANIZACIONAIS A NOVA ESTRUTURA: 

PROPOSIÇÃO DE UMA TIPOLOGIA 

 

 

Após avaliarmos as alterações estruturais ocorridas na área de treinamento 

decorrentes do processo de reestruturação da área, iniciaremos a avaliação das alterações 

comportamentais.  

A importância dessa análise é decorrente da seguinte questão: Será que o que é 

ensinado nas escolas de administração é suficiente para o desenvolvimento de um bom desenho 

organizacional? Grande parte do material que existe disponível nessa área reconhece a empresa 

como uma organização racional, na qual podemos definir, estruturar, planejar, e 

consequentemente agir com base neste plano com a expectativa que as ações gerem os 

resultados esperados. Estruturamos as empresas com base nas tarefas, nas hierarquias e nos 

processos, mas Morgan (2006), em suas metáforas, já nos ilustrou outras maneiras para 

pensarmos as organizações, além do racional. Ele trabalha as organizações como Máquinas, 

Organismo, Cérebros, Sistemas Políticos, Cultura, Prisões Políticas, e Instrumentos de 

dominação.  

Nem tudo que é importante está descrito nos processos e no organograma. Quais 

são as possibilidades de sermos efetivos em projetos e análises da estrutura organizacional das 

empresas sem o conhecimento e a avaliação dos impactos dos atores – funcionários – que 

movem os processos destas estruturas? Afinal, de que são feitas as organizações? “A 

organização não é uma máquina, mas um conjunto de sujeitos confrontados a problemas, que 

têm sentimentos e que estão aptos a pensar e agir” (ENRIQUEZ, 2007, p. 151).  Enriquez (2007) 

diz que os tipos de estrutura e gestão que melhor contribuem ao dinamismo do ambiente são os 

que melhor se adaptam ao nosso mundo em continua mudança, e para isso a organização não 

pode ser apenas um ambiente técnico, mas um sistema cultural, simbólico e imaginário.  

Seria inviável não associar as organizações aos sistemas políticos, sendo inerente 

ao ser humano e as organizações serem políticas. Morgan (2006) diz que a política de uma 

organização é manifestada através dos conflitos e dos jogos de poder, e muitas vezes ela ocorre 

de uma maneira invisível para todos menos os envolvidos. Morgan (2006) ainda comenta que 

a política organizacional é um assunto tabu. Motta e Vasconcelos (2006, p. 352) dizem que “na 

busca por seus interesses específico, os atores sociais devem organizar a cooperação entre si”. 

Existem dois tipos de ações consideradas como ação social (interação entre 

indivíduos ou grupos de indivíduos) que são: Ação estratégica, orientada para o sucesso, e ação 
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comunicativa, orientada para compreensão (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  Considerando 

que o nosso interesse é a ação política e social dentro de uma organização, focaremos na ação 

estratégica, orientada para o sucesso. 

Nesse capítulo iremos avaliar o impacto que a mudança organizacional da área de 

treinamento teve sobre seus funcionários, e para isso utilizaremos como base os trabalhos de 

dois autores, Sayles (1958), e Sainsaulieu (1977 apud VASCONCELOS; VASCONCELOS, 

2002). 

 

 

7.2.1 Tipologia de Sayles: Proposição 1 

 

 

Sayles (1958), desenvolveu um estudo mostrando o inter-relacionamento entre a 

capacidade de ação estratégica individual e a ação estratégica coletiva. O autor chegou à 

conclusão que existem quatro tipos de ação ou esforço coletivo: A apatia; a ação errática; a ação 

estratégica; e a posição conservadora.  O ambiente de trabalho e a liderança influenciam a ação 

estratégica dos indivíduos inseridos no contexto. Sayles (1958) revelou que organizações 

politizadas provocam indivíduos mais ativos, ao passo que organizações mais burocratizadas, 

criam indivíduos mais apáticos.  

A apatia está normalmente associada a existência de uma líder fraco ou a falta de 

um líder, e é assinalada por uma vida de grupo passiva, na qual não se toma ação quando 

necessário. Os apáticos costumam não ter opinião ou não a expressam, e concordam com tudo. 

A ação errática já é caraterizada por mobilização do grupo e tomadas de ação, mas de forma 

irregular e com intensidade desproporcional ao objetivo a ser alcançado. Os erráticos reclamam 

muito, resistem as mudanças antes de entende-las e reagem desproporcionalmente a elas. A 

liderança do tipo autoritária energiza a ação errática.  Já a ação estratégica não depende de um 

líder e é caracterizada pela forte capacidade de negociação do grupo. Os estratégicos esperam 

ter dados suficientes para entender o cenário e se realinham rapidamente com as mudanças. Por 

último, a posição conservadora é encontrada em grupos coesos e fechados em si mesmos, 

guiado na defesa de seus interesses particulares. Os conservadores são também estratégicos, 

mas normalmente estão no poder ou em alguma situação confortável, e não querem que isso 

mude (SAYLES, 1958). 
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Segundo Sayles (1958), as operações que exigem mão de obra altamente 

qualificada, com indivíduos que detêm controle em relação às suas atividades e têm alto grau 

de autonomia, costumam pertencer aos grupos estratégicos e conservadores. Por outro lado, os 

membros dos grupos apáticos e erráticos eram encontrados mais frequentemente em condições 

de trabalho mais penosas e salários mais baixos.   

Outro ponto importante colocado por Sayles (1958) é que as atitudes dos indivíduos 

em grupo e a sua reação ao fenômeno da liderança são influenciadas pelo seu grau de autonomia 

e controle em relação às suas atividades.  

Usando como base a tipologia de Sayles (1958) e avaliando o comportamento do 

time de treinamento em relação a ação estratégica, foi possível observar entre os entrevistados 

da área de treinamento a existência de dois grupos distintos. Não avaliamos os clientes da área, 

que também foram entrevistados. Cada um dos grupos apresentou similaridade na forma como 

operavam no ambiente de trabalho.  

A relação dos entrevistados com esses grupos foi baseada na atuação de cada 

entrevistado no ambiente organizacional que, quando confrontados com as nossas entrevistas, 

puderam ser relacionados com a Participação e Autonomia. Os dois grupos que tiveram 

entrevistados associados foram o grupo “Conservador”, abrangendo os que se expunham menos 

ao resto do time e fomentavam menos as mudanças, e o grupo “Ação Estratégica”, que 

incluíram os indivíduos com maior autonomia e forte contribuição na área, que expunham suas 

ideias e defendiam suas posições. Somente uma pessoa foi reconhecida como pertencendo ao 

grupo “Conservador”.  Interessantemente, não foram encontrados indivíduos com as 

características dos tipos Erráticos e Apático de Sayles (1958). A possível explicação para esse 

fenômeno será dada mais adiante. A seguir podemos ver o quadro com a classificação de cada 

entrevistado. 
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Entrevistado 

Tipologia 1 

(baseada em 

Sayles) 

Cargo / 

Função 
Sexo 

Faixa 

Etária 

Formação 

Acadêmic

a 

Área de 

Formação 

Tempo na 

área de 

treinamento 

/ou cliente 

da área de 

treinamento 

Entrevistado 1 
Ação 

estratégica 

Ponto focal e 

analista de 

treinamento 

Feminino 46-50 
Pós-

graduação 
Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 3 
Ação 

estratégica 

Ponto focal e 

analista de 

treinamento 

Feminino 36-45 
Pós-

graduação 
Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 4 Conservador 
Analista de 

treinamento 
Feminino 36-45 

Pós-

graduação 
Humanas 11-15 anos 

Entrevistado 8 
Ação 

estratégica 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 

Pós-

graduação 

Tecnologia e 

Administração 
1-5 anos 

Entrevistado 9 
Ação 

estratégica 

Ponto focal e 

analista de 

treinamento 

Feminino 36-45 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 10 
Ação 

estratégica 

Analista de 

treinamento 
Masculino 25-35 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 12 
Ação 

estratégica 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 14 
Ação 

estratégica 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 15 
Ação 

estratégica 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 

Pós-

graduação 
Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 16 
Ação 

estratégica 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Administração 6-10 anos 

Quadro 9: Tipologia Sayles 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: O ambiente organizacional exige sempre inovação e mudança, seleciona pessoas com características de 

comportamento compatíveis com uma boa capacidade de ação estratégica e favoráveis à inovação. 

 

 

7.2.1.1 Atributos e características do Grupo Ação estratégica 

 

 

O primeiro grupo, “Ação estratégica”, é formado por nove dos dez entrevistados. 

Desta forma, os atributos deste grupo englobam os da nossa amostragem de pesquisa, 

considerando o grupo de funcionários da área de treinamento, restando ao Grupo 

“Conservador” a verificação do que os diferem do restante da equipe. 

O grupo “Ação estratégica”, formado por quase todos entrevistados, confirmou que 

a nossa pesquisa encontrou bastante similaridade na atuação das pessoas da área de treinamento, 

e que essas características ratificaram os parâmetros de uma Adhocracia, conforme descritos 

por Mintzberg (2012), na qual é esperado que as pessoas atuem com autonomia e capacidade 

de negociação.   

As características que foram observadas nos indivíduos desse grupo incluíram: As 

pessoas se sentiam com autonomia para exercerem as suas funções; contribuíam com ideais e 
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negociavam melhorias para a área e para os clientes; se comunicavam com as pessoas da área, 

com a liderança e com os clientes; compartilhavam conhecimento; todos tinham boa formação 

e eram altamente treinados;  achavam que estavam em uma área com mais oportunidades do 

que as encontradas fora dela; concordavam que estavam se desenvolvendo profissionalmente e 

que a área era estratégica.  

Apesar da diferença de oportunidades, para trabalharem em projetos globais, entre 

as pessoas que dominavam mais e menos a língua inglesa, esta não se mostrou uma barreira 

para a participação e para a autonomia de nenhum membro da equipe. Algumas pessoas 

relataram algumas interferências dos clientes na sua atuação, mas todas consideraram que essa 

interferência fazia parte do processo de negociação de sua função – negociação de prazos, por 

exemplo. Aparentemente alguns clientes eram mais interferentes que outros. Em relação a 

hierarquia e liderança, tivemos também a constatação que os especialistas deste grupo não 

achavam que estas interferiam em seus trabalhos. 

Alguns funcionários demostraram maior segurança para negociação, mas não foi 

encontrado um atributo especial que os diferenciassem do restante do grupo, além de todos se 

mostrarem com capacidade e efetivamente atuarem negociando.    

Outro fator importante analisado nas entrevistas foi a forma como os funcionários 

enxergavam os processos utilizados na área. Todos concordaram que dispunham de 

flexibilidade e autonomia na utilização dos processos e que também podiam influenciar as 

mudanças nesses processos. Alguns funcionários relataram a importância dos processos 

existentes e que, apesar da flexibilidade para mudá-los ou adequá-los, era necessária negociação 

e argumentação. Também foi mencionado por alguns que certos processos eram burocráticos, 

mas ainda assim adicionaram que eram processos necessários. Um dos pontos focais disse que 

o esforço da área era flexibilizar os processos existentes, sempre possibilitando uma abertura 

para negociar a melhor forma de serem executados. Um outro entrevistado disse que a área 

tinha somente os processos que precisavam ter para que funcionasse com eficácia, e que além 

disso a área tinha flexibilidade na utilização dos processos 
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7.2.1.2 Atributos e Características do Grupo Conservador 

 

 

O segundo grupo, o “Conservador”, é formado por somente um dos entrevistados 

da equipe e a diferença de atuação entre os dois grupos aparenta não ser considerável. Não 

existe nada que difira especificamente este entrevistado, desse Grupo, dos demais, a não ser o 

tempo na área de treinamento, sendo que o funcionário admitido no grupo “Conservador” era 

o mais antigo entre os entrevistados da área de treinamento.  

Este grupo tem algumas diferenças do “Conservador” de Sayles (1958) e podemos 

dizer que todas as características encontradas no Grupo “Ação estratégica” se confirmam neste 

grupo, com exceção das seguintes:  Se sentiam com menos autonomia, e menos liberdade para 

propor ideias, pois esbarravam no esforço da negociação, e não queriam entrar em conflito; 

achavam que as outras pessoas da equipe tinham autonomia; se sentiam com liberdade de expor 

suas ideias, mas analisavam mais as propostas do que os outros  antes de expô-las;  achavam 

que a área estava mais flexível mas ainda enxergavam burocracias; e se sentiam mais 

impactados pelas imposições dos clientes que os outros. É importante ressaltar que este grupo 

também é estratégico e contribui com ideias.   

Conforme observamos, na amostragem de nossa pesquisa, somente uma pessoa 

fazia parte do grupo “Conservador”.  A seguir listamos algumas declarações em que são 

evidenciadas as características especiais deste grupo:  “Eu me sinto com autonomia em vários 

momentos, mas não 100% do tempo. Tenho liberdade de propor e expor minhas ideias, mas 

esbarro em questionamentos sobre elas e as vezes não quero comprar briga”; “Acho que a área 

tem alguma burocracia, mas está ficando mais flexível com o tempo”; “É necessário melhorar 

as mudanças de prioridade impostas pelo cliente, que interferem no planejamento, existem 

projetos atrasados por este motivo, e hoje tenho projetos impactados”. 

A competição interna, constatada nas entrevistas, e os conflitos contribuíam para o 

comportamento mais cauteloso de pequena parte do grupo. O seguinte depoimento de um 

funcionário do grupo “Ação estratégica” reforça essa questão:  

 

 

Eu acho que algumas pessoas competem atrapalhando a liberdade de expressão, além 

de existirem algumas pessoas inseguras. Já vi pessoas que não queriam compartilhar 

uma ideia até que estivesse bem mais avançada. O único ponto que ainda pode 

atravancar o time é a competição. 
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Um outro entrevistado, também do grupo “Ação estratégica”, disse que achava que 

as pessoas da área tinham autonomia e liberdade, mas que isso dependia da personalidade de 

cada um e não da função na área ou do cliente que ela atendia, e qualquer pessoa na área podia 

encontrar esse espaço se tivesse segurança para tomar as decisões. 

 

 

7.2.1.3 Análise Geral da tipologia de Sayles 

 

 

De modo geral houve bastante consenso e similaridade nas respostas entre os 

entrevistados da área, tirando nuances. Durante as entrevistas foi possível constatar que os 

funcionários da área de treinamento eram incentivados a contribuir com ideias e a executar suas 

funções com autonomia. Um dos entrevistados do grupo “Ação estratégica” disse que se sentia 

à vontade para expor suas ideias, pela própria dinâmica do time e da liderança, que era aberta 

para novas ideias e soluções, e acrescentou dizendo que esse trabalho foi sendo desenvolvido 

ano após ano para aumentar a participação de todos. Mas apesar de todos concordarem com 

esse fato, vários entrevistados achavam que nem todos tinham maturidade para usarem 

autonomia, e que alguns funcionários eram mais receosos em compartilharem suas ideias.  

Isso comprova que nem todos os funcionários agiam de forma semelhante em 

relação a esses dois importantes quesitos para uma organização Adhocrática e, conforme 

falamos acima, essa pode ser uma dificuldade gerada pela competição e conflitos, que também 

fazem parte de uma Adhocracia. A seguir ilustramos essa situação através do comentário de um 

dos entrevistados: “Não sei se todo o time tem visão clara da autonomia que tem. Existem 

pessoas com perfil diferente e que se perdem trabalhando com autonomia, precisando de um 

direcionamento mais presente”. Esse entrevistado achava que cerca de 70% do time usava bem 

a autonomia. Já outro entrevistado disse que entendia que toda a equipe tinha a mesma 

autonomia que ele, já que exerciam funções similares e o modelo de negócio era o mesmo.   

Entrevistamos no total dez funcionários da área de treinamento, representando 

pouco mais do que 50% do time. Acreditamos que, apesar de termos identificado somente uma 

pessoa no grupo “conservador”, deviam existir mais representantes deste grupo, baseado nas 

respostas dos entrevistados referente à existência de pessoas que se sentiam menos à vontade 

para contribuírem com ideias, e funcionários que não estavam ainda preparados para usarem 

toda a autonomia que tinham.  Observamos que todas as pessoas que trabalhavam como ponto 
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focal fazem parte do grupo “ação estratégica”.  A única variável que encontramos, que poderia 

distinguir os dois grupos, foi o tempo na área de treinamento, pois o funcionário que representa 

o grupo “conservador” era o que tinha o maior tempo na área entre os entrevistados. Esse achado 

reforça o trabalho de Sayles (1958), que diz que as pessoas que pertencem ao grupo 

“conservador” estão em alguma situação confortável e não querem que mude.  O resultado 

também está de acordo com o estudo de Mintzberg (2012) sobre a estrutura Adhocrática, a qual 

já concluímos ser a estrutura que mais se aproxima da área estudada. 

 O grupo era orgânico – inovador – e tinha uma tendência a estabelecer um 

controle pelo comportamento. Faziam pressão pelos indivíduos que não cooperavam para o 

sucesso do grupo – conduta apática – que acabavam sendo retirados, por não se identificarem 

com o grupo.  

 

Perfil dos Entrevistados 

90% dos entrevistados, independente de gênero, idade, e tempo de casa e formação acadêmica, tinha excelente 

capacidade de ação estratégica. 

O ambiente organizacional exigia tal característica para a sobrevivência dos colaboradores no sistema. 

Quadro 10: Perfil dos Entrevistados – Sayles 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

7.2.2 Tipologia de Sainsaulieu: Proposição 2 

 

 

Como o estudo de Sayles (1958) se baseia na ação política, usaremos agora um 

modelo mais complexo desenvolvido por Sainsaulieu (1977 apud VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2002) para explicar a ação comportamental da área de treinamento sob a 

perspectiva de desenvolvimento de carreira.  

A capacidade estratégica de cada indivíduo – capacidade de analisar as opções 

disponíveis e assumir riscos nas relações interpessoais e coletivas – é resultado do aprendizado 

nas relações de trabalho, e os indivíduos que, durante certo tempo, são submetidos às mesmas 

condições de trabalho, tendem a desenvolver estratégias semelhantes (VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2002). 
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Sainsaulieu (1977 apud VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2002) propõe quatro 

modelos, em que cada um retrata tipos de critérios de decisão distintos. Os quatro modelos são: 

Retirada Estratégica; Solidariedade Democrática; Unanimidade; e Afinidades Seletivas. 

O modelo da Retirada Estratégica caracteriza-se pela apatia dos indivíduos, 

limitando sua atuação profissional ao terminantemente necessário. Apesar de se envolverem 

muito pouco com o trabalho, esses indivíduos se dedicam a outros setores de sua vida, como 

sua família e associações de bairro, por exemplo. Eles se identificam com a figura do chefe, 

tendo uma identificação vertical, e não se identificam com seus pares. Como evitam as relações 

conflitosas e abandonam a luta por suas ideias e opiniões, eles têm poucas chances de 

desenvolver a sua capacidade estratégica e têm pouca autonomia. 

O modelo da Solidariedade Democrática, ao contrário do anterior, considera pouco 

envolvimento com a liderança vertical e mais solidariedade com seus pares. Normalmente 

fazem parte deste modelo os profissionais mais qualificados, os gerentes e diretores. Defendem 

suas opiniões e pontos de vista em relação a seus colegas, têm capacidade de exercer poder, e 

boa capacidade de ação estratégica.  

No modelo da Unanimidade os indivíduos se sentem extremamente conectados com 

o grupo, não agindo separadamente e, além disso, o grupo se identifica com um líder, que 

defende suas posições com a chefia. Normalmente evitam conflitos com seus colegas. Apesar 

de evitarem conflitos em geral, quando os seus direitos são ameaçados, esses indivíduos podem 

fazer fortes mobilizações para defender suas posições no sistema. Normalmente são pessoas 

que se escondem atrás das regras e fazem seus trabalhos visando principalmente seus planos de 

carreira. Eles são estratégicos, mas suas ações políticas são erráticas, empregando muita força 

para alcançar pequenas vitórias e apresentam dificuldades da negociação.  

Por último, o modelo das Afinidades Seletivas é composto normalmente por jovens 

que querem subir rapidamente na carreira e que desenvolvem uma estratégia individual de ação. 

Eles se identificam com os colegas e chefes temporariamente até alcançarem o próximo patamar 

na organização, quando mudam suas relações e identificações, fazendo networking. Eles 

dispõem de grande mobilidade na organização e não gostam de se envolver politicamente para 

manterem essa mobilidade.  Têm boa capacidade estratégica, política e relacional.  

Observamos que os modelos Afinidades Seletivas – jovens – e Solidariedade 

Democrática – indivíduos mais maduros – são os que apresentam indivíduos com maior 

autonomia e capacidade de ação estratégica, capazes de vislumbrar cenários, negociar soluções 

e viabilizar a implementação dessas soluções.  O modelo da Unanimidade é composto por 
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indivíduos que não sabem adequar a ação aos objetivos, podendo ser associado a Ação Errática 

de Sayles (1958). O modelo da Retirada Estratégica apresenta certa similaridade com a Apatia 

de Sayles (1958). 

Já analisamos a área com base nos estudos de Sayles (1958) e classificamos os 

entrevistamos em relação a sua capacidade de ação estratégica no trabalho.  Agora analisaremos 

como esses indivíduos vêm alcançando e planejam continuar alcançando seus objetivos de 

carreira.  Com esse intuito, encontramos nos entrevistados características de dois dos quatro 

modelos: Solidariedade Democrática e Afinidades Seletivas. Não encontramos nenhum 

indivíduo com as características dos modelos Unanimidade e Retirada Estratégica. Esse achado 

comprova que os entrevistados tinham boa capacidade estratégica, sabiam quais seus objetivos 

de crescimento profissional e atuavam em direção ao atingimento desses objetivos.  

Interessantemente, não encontramos uma relação entre a idade, a formação, o tempo 

de casa e a função, e os indivíduos que estão no grupo “Solidariedade Democrática” e 

“Afinidades Seletivas”.  A seguir podemos ver o quadro com a classificação de cada 

entrevistado. 

 

Entrevistado 

Tipologia 2 

(baseada em 

Sainsaulieu) 

Cargo / 

Função 
Sexo 

Faixa 

Etária 

Formação 

Acadêmica 

Área de 

Formação 

Tempo na área 

de treinamento 

/ou cliente da 

área de 

treinamento 

Entrevistado 1 

Solidariedad

e 

Democrática 

Ponto focal 

e analista 

de 

treinamento 

Feminino 46-50 Pós-graduação Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 3 
Afinidades 

Seletivas 

Ponto focal 

e analista 

de 

treinamento 

Feminino 36-45 Pós-graduação Humanas 6-10 anos 

Entrevistado 4 

Solidariedad

e 

Democrática 

Analista de 

treinamento 
Feminino 36-45 Pós-graduação Humanas 11-15 anos 

Entrevistado 8 

Solidariedad

e 

Democrática 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Pós-graduação 

Tecnologia e 

Administração 
1-5 anos 

Entrevistado 9 

Solidariedad

e 

Democrática 

Ponto focal 

e analista 

de 

treinamento 

Feminino 36-45 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 10 
Afinidades 

Seletivas 

Analista de 

treinamento 
Masculino 25-35 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 12 
Afinidades 

Seletivas 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Humanas 6-10 anos 
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Entrevistado 

Tipologia 2 

(baseada em 

Sainsaulieu) 

Cargo / 

Função 
Sexo 

Faixa 

Etária 

Formação 

Acadêmica 

Área de 

Formação 

Tempo na área 

de treinamento 

/ou cliente da 

área de 

treinamento 

Entrevistado 14 
Afinidades 

Seletivas 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 15 
Afinidades 

Seletivas 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Pós-graduação Humanas 1-5 anos 

Entrevistado 16 
Afinidades 

Seletivas 

Analista de 

treinamento 
Feminino 25-35 Graduação Administração 6-10 anos 

Quadro 11: Tipologia Sainsaulieu 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: As pessoas associadas ao grupo Solidariedade Democrática eram mais conservadoras em sua busca pelo crescimento 

profissional, normalmente procurando crescer no próprio setor. As pessoas associadas ao grupo Afinidades Seletivas 

eram mais competitivas e procuravam subir na carreira se comparando com outros setores e mostrando seu trabalho 

dentro e fora do seu setor. 

 

 

7.2.2.1 Atributos e características do Grupo Solidariedade Democrática 

 

 

O primeiro grupo, “Solidariedade Democrática”, é formado por quatro dos dez 

entrevistados. Esses indivíduos demonstraram ações de desenvolvimento coerentes com seus 

objetivos de carreira, procurando tanto cursos dentro da empresa quanto capacitação formal 

acadêmica adequada. Eles têm feito ações de capacitação do seguinte tipo: cursos de inglês no 

exterior para aumentar sua atuação nos projetos globais, mestrado na área de educação, 

graduação em pedagogia, pós-graduação em Coaching e em Gestão de pessoas.  Cada um deles 

procurou o desenvolvimento adequado a seus objetivos de carreira.  

Esses indivíduos mostraram querer crescer profissionalmente, mas com uma 

estratégia mais conservadora, verificamos uma forte negociação e comunicação com seus pares 

na área. Isso não significa que eles não negociavam com pessoas em níveis mais altos da 

organização, principalmente os pontos focais, mas seus métodos priorizavam a negociação 

horizontal em primeira mão e apresentavam uma ansiedade menor relacionada a sua 

visibilidade fora da área. 

Todos os quatro tinham clareza em relação aos seus planos de carreira, alguns 

queriam a carreira gerencial e outros queriam mudar suas funções na própria área de 

treinamento.  “Quero aumentar o foco em projetos e diminuir o tempo em sala de aula”; 

“Pretendo chegar a cargos de coordenação e supervisão para atuar mais fortemente no 

desenvolvimento das pessoas”; “quero trabalhar com consultoria de desenvolvimento de 
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pessoas, como coaching por exemplo”; “O nome e o nível do cargo não são o que mais me 

motiva. Acho que o crescimento vertical na carreira é consequência do bom trabalho”. 

   

 

7.2.2.2 Atributos e características do Grupo Afinidades Seletiva 

 

 

A maior parte dos entrevistados estão nesse grupo – 60% – que apresentou 

características semelhantes aos indivíduos da área que foram classificados como “Solidariedade 

Democrática”, acrescentando apenas uma atuação mais estratégica de networking dentro da 

empresa e a preocupação tática com sua visibilidade fora da área, aumentando assim as 

possibilidades de crescimento em suas carreiras, ou no Brasil ou Global. Não foi possível 

identificar se as conexões com os colegas e chefes foram temporárias porque a análise foi feita 

somente com dados do período em que eles estavam na área de treinamento.   

Os seis participantes deste grupo tinham plano de carreira documentado e 

apresentavam ações coerentes com seus objetivos de crescimento profissional, fazendo cursos 

e melhorando suas formações de acordo com seus planos de carreira. Alguns exemplos de 

cursos externos relatados pelos entrevistados desse grupo foram: Pós-graduação em Coaching, 

pós-graduação em Neuroeducação (dois indivíduos); e pós-graduação em psicologia 

organizacional.  Os que não eram fluentes em inglês, tinham feito cursos internos do idioma 

para aumentarem sua participação nos projetos globais, e os que queriam se desenvolver em 

liderança, estavam em programa de coaching com essa finalidade.  

Além da preocupação com o desenvolvimento e aprendizagem, eles apresentaram 

atitudes profissionais estratégicas para aumentar sua visibilidade na empresa. Seguem alguns 

exemplos: quase todos os entrevistados deste grupo participaram de projetos fora da área de 

treinamento; um dos entrevistados já fez uma apresentação executiva em inglês para um vice-

presidente fora do Brasil; e todos participaram ou de programas sociais da empresa, como 

voluntários, ou de programas globais voltados para o engajamento de funcionários.  

Listamos a seguir alguns comentários dos indivíduos desse grupo: “Uma das 

vantagens da área é a interação que tenho com várias áreas e pessoas, converso com a operação, 

com a área de qualidade, com o cliente externo, com o time global, tanto do cliente quanto da 

área de treinamento, interajo também com RH”; “Quero falar inglês para contribuir mais no 

âmbito global”; “Quero ser gestora e estou sendo mentorada para isso”; “Quero crescer 
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verticalmente dentro da área de treinamento” ; “Quero ser um especialista de treinamento 

sênior, capaz de desenvolver uma área de treinamento do zero, inclusive gestão”. 

 

7.2.2.3 Análise Geral da tipologia de Sainsaulieu  

 

 

Encontramos entre os entrevistados da área de treinamento, pessoas com ação 

estratégica e foco em seu desenvolvimento profissional. Acreditamos que esse achado está 

coerente com o a estrutura Adhocrática, que requer muito treinamento e socialização de seus 

membros. Sabemos também que a seleção de novas pessoas para área considerava o perfil 

autônomo, a boa formação acadêmica e a ação estratégica dos participantes.  Um dos 

comentários em relação a seleção das pessoas para a área de treinamento confirmou o rigor dos 

novos processos seletivos: “Hoje em dia, um analista de atendimento pode ir trabalhar na área 

de qualidade ou em planejamento, mas para ser aprovado na área de treinamento ele tem que 

se especializar bem mais”.  

Verificamos que existia na empresa e na área um processo de avaliação de 

desempenho e de planejamento de carreira, efetivamente executado e documentado, que 

ajudava os indivíduos a estabelecer metas de carreira e a conhecer seus pontos fortes e suas 

necessidades de desenvolvimento para atingir suas metas profissionais.  

Em síntese, no grupo Solidariedade Democrática, encontramos pessoas que eram 

mais conservadoras em sua busca pelo crescimento profissional, se sentiam realizadas 

profissionalmente e normalmente procuravam crescer no próprio setor. No grupo Afinidades 

Seletivas, as pessoas eram mais competitivas, apresentavam boa ação política e procuravam 

subir na carreira, se comparando com outros setores, mostrando seu trabalho dentro e fora do 

seu setor.   

    

Perfil dos Entrevistados 

Todos os entrevistados atuavam estrategicamente no planejamento de suas carreiras.  60% dos 

entrevistados, independente de gênero, idade, e tempo de casa e formação acadêmica, concediam mais 

atenção ao networking e a visibilidade externa, sendo mais competitivos e possuindo boa ação política. 

40% atingiam seus objetivos de carreira dando prioridade a negociações com seus pares, e tendo foco na 

realização do trabalho. 

Quadro 12: Perfil dos Entrevistados – Sainsaulieu 

Fonte: Elaboração própria. 
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 7.3 ANÁLISE GERAL E SUGESTÕES DE MELHORIA  

 

 

Chegamos à conclusão que a área estudada está se estruturando como uma 

Adhocracia Operacional e seu estágio de evolução na direção desta estrutura é alto em quase 

todos os parâmetros.   

Os impactos da reestruturação foram positivos de uma forma geral, tanto da visão 

dos clientes, quanto dos funcionários da área. As características de uma Adhocracia se 

mostraram positivas para uma área de treinamento de call center que atende a múltiplos 

clientes, tirando proveito do aspecto matricial desta estrutura, na qual os funcionários da área 

tiveram acesso as melhores práticas do conhecimento funcional de treinamento e 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, tiveram acesso ao saber necessário ao negócio dos 

clientes atendidos. Outras vantagens do aspecto matricial para essa área incluíram: a 

comunicação vertical e horizontal, o plano de carreira formalizados na área de treinamento, e 

aumento das possibilidades de crescimento profissional. 

Segundo os entrevistados, para ajudar a consolidar a Adhocracia na área, seria 

importante trabalhar o amadurecimento profissional de algumas poucas pessoas da equipe, com 

o objetivo de usarem mais a autonomia dada para o time e aumentar a participação desses 

indivíduos. Esse fato, possivelmente, esteve relacionado aos conflitos existentes na equipe, que 

trataremos a seguir. Outra proposta deles foi desenvolver a integração entre as pessoas que 

trabalham em clientes diferentes, pois como ficavam em localidades diferentes do restante da 

equipe acabavam interagindo menos. Por último sugeriram atuar na comunicação entre todas 

as áreas, que apesar de ser considerada boa e informal, ainda existiam oportunidades de 

melhorias. 

Observamos que apesar de todos os funcionários estarem envolvidos em projetos, 

alguns entrevistados disseram que as oportunidades de participação em determinados projetos 

não eram iguais para todos, devido à necessidade da fluência no inglês nesses projetos. 

Reconhecemos que todos os entrevistados também tinham consciência da importância da 

fluência do idioma na área e que, os que não eram fluentes, estavam estudando, sendo alguns 

em cursos internos. 

Uma sugestão seria aumentar o incentivo da empresa com objetivo de acelerar a 

redução do desnivelamento do conhecimento do idioma inglês entre os funcionários. Poderiam 
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também ser criados grupos de estudo de inglês com a participação de pessoas da própria área, 

mas de fora do Brasil, como tutores desses grupos. 

 Outro problema observado na nossa pesquisa foi relacionado aos conflitos 

existentes na área, que consideramos não serem anormais nas Adhocracias. Enriquez (2007) 

fala sobre a estrutura de cooperação dinâmica, na qual todos os membros da organização detêm 

um certo poder, sentindo que fazem parte na dinâmica da organização. Mesmo esse tipo de 

estrutura teve dificuldade de se desenvolver, porque até em uma organização mais cooperativa, 

existe a inveja, a rivalidade, o orgulho, os conflitos, interesses, etc. Outro ponto a ser 

considerado é que, nas organizações orgânicas, devemos encontrar o modelo político de gestão 

de pessoas, ao invés do modelo instrumental, que evita os conflitos ou tenta resolve-los 

rapidamente, considerando que a produtividade da empresa é favorecida por um ambiente com 

alto grau de conformismo. Já o modelo político é caracterizado pela inclusão da ideia de 

conflito, oferecendo a possibilidade de debate e negociação, com o objetivo de encontrar 

soluções mais completas. (MASCARENHAS; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2005). 

Para facilitar e estimular a cooperação, algumas estratégias poderiam ser usadas, 

como: evitar conflitos que não são necessários; cooperar quando, e enquanto o outro coopera; 

não continuar cooperando quando o outro não cooperar, mostrando que não é “tolo”; usar uma 

estratégia estável de cooperação e comunicá-la para que todos saibam as regras do jogo 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

 Em nossa análise comportamental, verificamos que a equipe era estratégica, com 

90% dos entrevistados com excelente capacidade de ação estratégica, e 100% atuando 

estrategicamente no planejamento de suas carreiras.  Como propostas de ação para manter e 

reforçar a capacidade estratégica da equipe, poderíamos usar algumas sugestões dos próprios 

entrevistados, como aumentar as interações entre as equipes que estão em localidades 

diferentes, o que poderia ser feito através dos próprios projetos da área, aumentando a 

participação de pessoas de localidades diferentes nos mesmos projetos. Outra ação, citada 

anteriormente, seria agilizar a aprendizagem do idioma inglês para os que não têm as mesmas 

oportunidades de participação em projetos globais. Mais uma sugestão seria a utilização de uma 

nova forma de remuneração incluindo o bônus por grupo. Dias (2010) fala que o funcionário 

pode ser influenciado tanto por incentivos positivos (prêmios, bônus) quanto por incentivos 

negativos (punições). Verificamos que já existia na estratégia de remuneração, o bônus 

individual, por atingimento dos objetivos estabelecidos no início de cada ano fiscal. O bônus 
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por atingimento de objetivos relacionados ao grupo, estimularia a cooperação, e melhoria a 

comunicação.  

Observamos que os resultados encontrados neste trabalho responderam à 

problemática de nossa pesquisa, na qual identificamos que a área estava caminhando para uma 

Adhocracia Operacional, descrevemos o processo de reestruturação no decorrer do trabalho, e 

listamos os impactos desta reestruturação na visão dos entrevistados – maior engajamento e 

foco estratégico; comunicação mais eficiente; processos flexíveis de suporte as tarefas; 

alteração do perfil dos funcionários da área; melhor atendimento ao cliente e resultado positivo 

na operação.  Todas avaliaram a mudança como positiva e a área de treinamento estando no 

lugar certo, em Recursos Humanos. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Nesse estudo, realizamos uma pesquisa no setor de serviços de uma empresa 

multinacional de alta tecnologia, na qual ocorreram mudanças organizacionais nos últimos seis 

anos envolvendo a área de treinamento e desenvolvimento, que atendia a vários clientes de call 

centers.  Considerando um cenário global e complexo, o objetivo de nosso estudo foi fazer uma 

contribuição no papel do desenho organizacional da área de treinamento deste setor para a 

eficácia do negócio da empresa.  

Analisamos a estrutura atual desta empresa e descrevemos o processo e as 

mudanças ocorridas na área de treinamento, objeto de nossa pesquisa, no qual os funcionários, 

que pertenciam as equipes de treinamento e ficavam separados nas áreas operacionais, foram 

transferidos e agrupados na organização de Treinamento & Desenvolvimento Global, 

resultando na centralização do suporte de treinamento dessas organizações.  O nosso estudo foi 

realizado na organização dessa área no Brasil.  Os estudos de Castells (2002) e De Masi (2003) 

nos ajudaram a avaliar o contexto e a complexidade da sociedade em que vivemos e na qual 

nosso estudo está inserido.  

Para avaliarmos que alterações estruturais ocorreram e quais foram os impactos 

causados pelas mudanças na área de treinamento, usamos a metodologia do estudo de caso, 

coletamos dados através de fontes primárias, empegamos observação direta e realizamos 

pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com funcionários e clientes da área.  

O embasamento do nosso estudo foi a Teoria das Cinco Configurações, de 

Mintzberg (2012), escolhida por explicar o funcionamento das estruturas através de um modelo 

composto por: mecanismos de coordenação, partes-chaves, e fluxos de funcionamento; cujas 

combinações resultam em cinco configurações básicas de estruturas, incluindo a Adhocracia 

como uma dessas configurações, que é baseada em ajustamento mútuo, e na qual o núcleo 

operacional pode ser a parte principal da organização – Adhocracia Operacional.  

Analisamos como Mintzberg (2004) pensa a estratégia e a relação entre o design da 

organização e o processo estratégico.  Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), nos apresentam 

a “Escola de Configuração”, em que abordam a configuração como estratégia. Outro ponto 

importante abordado em nosso estudo é a função vital que as equipes de Recursos Humanos e 

de treinamento têm no processo de aprendizagem e de acomodação ao novo trazido pelas 
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mudanças, principalmente nas constantes renovações tecnológicas (ANDRADE; 

RODRIGUES, 2008). 

Uma das questões mais importantes da mudança organizacional, que ocorreu na 

área de treinamento estudada, foi a alteração da linha de reporte da área, com a equipe de 

treinamento deixando de se reportar à Gerência Operacional local, e passando a se reportar a 

área de Treinamento & Desenvolvimento Global.   Com essa mudança houve a necessidade da 

criação de uma diretoria global de Treinamento de Processos de Negócio, vinculada a 

Treinamento & Desenvolvimento. Comprovamos neste estudo que os impactos dessa mudança 

foram positivos, e levaram a organização de treinamento a se estruturar como uma Adhocracia 

Operacional, conduzindo a equipe de treinamento a ter um foco mais estratégico, aumentando 

a autonomia e o engajamento da equipe, elevando o conhecimento, melhorando a comunicação, 

trazendo processos flexíveis que suportam as tarefas da área, e por fim tendo como 

consequência um resultado positivo para Gerência Operacional. Ficou evidente, em nosso 

trabalho, que a mudança foi positiva para os funcionários da área e para os seus clientes.   

Em relação aos funcionários da área, observamos que ocorreu uma mudança de 

perfil no time de treinamento após a mudança organizacional, através do desenvolvimento 

profissional dos que ficaram na área e da mudança dos requisitos exigidos para as novas 

posições abertas na organização. Na nossa análise comportamental foi possível constatar que 

os membros da equipe tinham excelente capacidade de ação estratégica e que, também, 

planejavam suas carreiras de forma estratégica. Concluímos que tais fatos foram favorecidos 

pelos processos de avaliação de desempenho e de planejamento de carreira existentes e 

efetivamente utilizados, e pelo fato do grupo fazer pressão pelos indivíduos que não cooperam 

para o sucesso do grupo, que acabam sendo retirados. 

Os principais problemas da área levantados na nossa pesquisa foram: Nem todos os 

funcionários usavam toda a autonomia que tinham; as pessoas que trabalhavam em localidades 

diferente interagiam menos na equipe; existiam conflitos na área; e havia ainda oportunidades 

de melhorar a comunicação entre todas as áreas. 

Sugerimos as seguintes melhorias para a área de treinamento: Aumentar o incentivo 

para a evolução da aprendizagem do idioma inglês, diminuindo o desnivelamento deste perfil 

entre os funcionários da área e nivelando as oportunidades para participação de projetos globais 

com consequência no aumento das oportunidades de crescimento na empresa;  para facilitar e 

estimular a cooperação, sugerimos a utilização de estratégias de cooperação;  e por fim 
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sugerimos  a utilização de uma nova forma de remuneração, incluindo o bônus por grupo, com 

o objetivo de estimular a cooperação, e melhorar a comunicação. 

Finalmente conseguimos responder à problemática de nossa pesquisa, com a 

identificação do processo de implementação de uma Adhocracia Operacional, descrevemos o 

processo de reestruturação no decorrer do trabalho e listamos os impactos desta reestruturação 

na visão dos entrevistados. A mudança foi positiva tanto para os funcionários da área de 

treinamento, quanto para os clientes da área, e terminamos por avaliar que a equipe de 

treinamento estava no lugar certo, em Recursos Humanos. 

Como proposta de continuidade, recomendamos futuras pesquisas que possam 

testar a utilização de estruturas Adhocráticas no setor de treinamento relacionados às empresas 

de tecnologia e serviços. Seria também interessante testar as tipologias usadas em nosso estudo 

– Sayles e Sainsaulieu – em estudos estatísticos no setor de treinamento dessas empresas.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO GRUPO 1 

 

1. Fale sobre você – idade, formação acadêmica, idiomas, tempo na função atual, tempo na 

empresa e na área  

2. Conte sobre o seu percurso profissional desde que começou sua carreira até hoje – com o 

máximo de detalhe possível 

3. Quais foram suas principais vitórias? Dê exemplos com situações vividas e o máximo de 

detalhe possível 

4. Quais foram seus principais desafios? Dê exemplos com situações vividas e o máximo de 

detalhe possível 

5. Quais são suas expectativas profissionais?  

6. Quais são as vantagens e as oportunidades da sua função atual? Dê exemplos com situações 

vividas e o máximo de detalhe possível 

7. Quais são as dificuldades e os desafios da sua função atual? Dê exemplos com situações 

vividas e o máximo de detalhe possível 

8. Você se sente com autonomia e liberdade para executar sua função na área? 

9. Em sua opinião, você considera que as pessoas da equipe de treinamento têm autonomia e 

liberdade para execução das tarefas? 

10.  Você se sente à vontade para contribuir com ideias? 

11. Em sua opinião, você acha que as pessoas da equipe de treinamento se sentem à vontade 

para contribuir com ideias? 

12. Como você descreveria a comunicação e a interação das pessoas da área de treinamento, 

entre seus pares, com outras áreas e, com a liderança? Dê exemplos concretos  

13. Em sua opinião, a área de treinamento é burocrática, ou ao contrário, flexível e 

estratégica? Dê exemplos  

14. Em sua opinião geral sobre a área de treinamento, quais os pontos fortes e pontos a serem 

melhorados? Dê exemplos concretos 

15. Em sua opinião, como você vê o desenvolvimento das pessoas na área de treinamento? Dê 

exemplos concretos 

16. Em sua opinião, qual o impacto da área de treinamento para a organização? Dê exemplos 

concretos 

17. Quais as diferenças que você vê entre a forma como a área de treinamento trabalha hoje e 

como ela funcionava antes de ser vinculada à RH? Quais as principais vantagens e 
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desvantagens da estrutura atual e da estrutura antes da reestruturação? Pense nos itens que já 

discutimos e dê exemplos concretos. 

18.  (Explicar o que é Adhocracia). Em sua opinião, o que falta para a organização de 

treinamento ser uma Adhocracia? Dê exemplos concretos 
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APÊNDICE B – ROTEIRO GRUPO 2 

 

1. Fale sobre você – idade, formação acadêmica, idiomas, tempo na função atual, tempo na 

empresa e na área  

2. Conte sobre o seu percurso profissional desde que começou sua carreira até hoje – com o 

máximo de detalhe possível 

3. Quais foram suas principais vitórias? Dê exemplos com situações vividas e o máximo de 

detalhe possível 

4. Quais foram seus principais desafios? Dê exemplos com situações vividas e o máximo de 

detalhe possível 

5. Quais são suas expectativas profissionais?  

6. Em sua opinião, você considera que as pessoas da equipe de treinamento têm autonomia e 

liberdade para execução das tarefas? 

7. Em sua opinião, você acha que as pessoas da equipe de treinamento se sentem à vontade 

para contribuir com ideias? 

8. Como você descreveria a comunicação e a interação das pessoas da área de treinamento, 

entre seus pares, com outras áreas e, com a liderança? Dê exemplos concretos  

9. Em sua opinião, a área de treinamento é burocrática, ou ao contrário, flexível e estratégica? 

Dê exemplos  

10. Em sua opinião geral sobre a área de treinamento, quais os pontos fortes e pontos a serem 

melhorados? Dê exemplos concretos 

11. Em sua opinião, como você vê o desenvolvimento das pessoas na área de treinamento? Dê 

exemplos concretos 

12. Em sua opinião, qual o impacto da área de treinamento para a organização? Dê exemplos 

concretos 

13. Quais as diferenças que você vê entre a forma como a área de treinamento trabalha hoje e 

como ela funcionava antes de ser vinculada à RH? Quais as principais vantagens e 

desvantagens da estrutura atual e da estrutura antes da reestruturação? Pense nos itens que já 

discutimos e dê exemplos concretos. 

14.  (Explicar o que é Adhocracia). Em sua opinião, o que falta para a organização de 

treinamento ser uma Adhocracia? Dê exemplos concretos 

 

 


