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Os autores estruturalistas procuram inter-relacionar as

organizações com o seu ambiente externo, que é a sociedade

maior, ou seja, a sociedade de organizações, caracterizada pela

interdependência entre as organizações.

A Teoria estruturalista inaugura os estudos acerca dos

ambientes dentro do conceito de que a organização é um

sistema aberto e em constante interação com o seu meio

ambiente. Até agora, a teoria administrativa havia se confinado

aos estudos dos aspectos internos da organização dentro de

uma concepção de sistema fechado. Já quando se inclui o

ambiente na estrutura sistêmica, deve-se observar o papel na

sobrevivência do sistema, ou seja, do principal agente: o gestor.



Origem da Teoria Estruturalista
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A origem da Teoria Estruturalista se dá aos seguintes aspectos:

1. Oposição entre a teoria tradicional e das relações humanas

2. Necessidade de visualizar a organização como uma unidade social

3. A influência do estruturalismo nas ciências sociais

4. Novo conceito de estrutura



1. Oposição entre a teoria 
tradicional e das relações humanas

Tornou-se necessária uma posição mais ampla e

compreensiva que abrangesse os aspectos que eram

considerados por uma e omitidos pela outra e vice-versa.

A Teoria Estruturalista pretende ser uma síntese da Teoria

Clássica (formal) e da Teoria das Relações Humanas

(informal), inspirando-se na abordagem de Max Weber, e

até certo ponto nos trabalhos de Karl Marx;

Uma unidade grande e complexa, onde interagem grupos

sociais que compartilham alguns dos objetivos da

organização (como a viabilidade econômica da

organização), mas que pode incompatibilizar com outros

(como a maneira de distribuir lucros da organização).

Nesse sentido, o diálogo maior da Teoria Estruturalista foi

com a Teoria das Relações Humanas;

2. Necessidade de visualizar a organização 
como uma unidade social



3. A Influência do 
Estruturalismo nas 
Ciências Sociais

O conceito de estrutura é bastante antigo. A estrutura pode ser apontada em diferentes

áreas, e a compreensão das estruturas fundamentais em alguns campos de atividade

permite o reconhecimento das mesmas estruturas em outros campos. O estruturalismo

está voltado para o todo e com o relacionamento das partes na constituição do todo.

A Teoria das Relações Humanas foi uma tentativa de introdução das ciências do

comportamento na teoria administrativa através de uma filosofia humanística a respeito

da participação do homem na organização. Contudo, a partir da década de 1950, a Teoria

das Relações Humanas entrou em declínio, pois, se de um lado combateu a Teoria Clássica,

por outro, não proporcionou as bases adequadas de uma nova teoria que a pudesse

substituir. Dessa forma, a oposição entre a Teoria Clássica e a Teoria das Relações Humanas

criou um impasse dentro da administração que mesmo a Teoria da Burocracia não teve

condições de ultrapassar. A Teoria Estruturalista representa um desdobramento da Teoria

da Burocracia e uma leve aproximação a Teoria das Relações Humanas e representa

também uma visão bastante crítica da organização formal.

4. Novo Conceito de Estrutura

Sua influência e repercussão no

estudo das organizações. O

estruturalismo teve forte influência

na Filosofia, na Psicologia, na

Antropologia, na Matemática, na

Linguística, chegando até na Teoria

das Organizações.



Abordagem Estruturalista
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Abordagem Estruturalista

Teoria Clássica de Fayol

Teoria Clássica de Fayol Teoria Burocrática de Weber Teoria Estruturalista

É dividida em 3:

A Teoria Clássica desenvolveu-se na Europa por meio dos

trabalhos de Fayol. Nesta, a preocupação básica era com a

estrutura organizacional, ou seja, a disposição dos setores

da empresa e as relações entre os mesmos. Em razão disso,

afirma-se que a Teoria Clássica possui abordagem inversa à

Administração Científica de Taylor, partindo de cima para

baixo, ou seja, da organização para os departamentos. A

ênfase é na estrutura e não nas tarefas. Embora as

abordagens sejam inversas, ambos – Taylor e Fayol – tinham

um único objetivo: a busca da eficiência das organizações.

A sua teoria caracteriza-se pela ênfase na estrutura

organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca

da máxima eficiência. Sofreu críticas como a manipulação dos

trabalhadores por meio dos incentivos materiais e salariais e a

excessiva unidade de comando e responsabilidade.

Na teoria clássica, Fayol revelou que existe uma ligação entre

estratégia e teoria empresarial e, nesse sentido, é imprescindível

que haja o aprofundamento da gestão, e o líder deve aprender a

cultivar as qualidades necessárias. Além disso, ele também

defendeu que era possível aplicar os princípios da teoria em

qualquer tipo de empresa, ou seja, comercial, industrial,

religiosa ou governamental.



O autor francês, em seus estudos e pesquisas, ainda destacou que a empresa é como uma organização, que

deve iniciar com uma estratégia, um plano, e que, para isso, o administrador deve definir os seus objetivos

para poder praticar o seu plano de administração. O líder é aquele que atua de forma firme, controlando,

definindo, mantendo a ordem da sua organização. Isso soa familiar nos dias modernos, não é mesmo?!

Como vimos anteriormente, a Administração Científica de Taylor está relacionada à eficiência na tarefa

realizada pelo operário. Já a Teoria Clássica de Fayol está relacionada com a estrutura que a organização deve

possuir para ser eficiente. Fayol separou seis funções básicas que toda empresa deve possuir, que são:

1. Funções Técnicas: produção de bens ou serviços da empresa.

2. Funções Comerciais: compra, venda e permuta.

3. Funções Financeiras: administração de capital.

4. Funções de Segurança: proteção e preservação de bens e pessoas.

5. Funções Contábeis: inventários, registros, balanços, custos e estatísticas.

6. Funções Administrativas: integração e sincronia das 5 outras funções.



Teoria Burocrática de Weber

Max Weber, sociólogo alemão, é considerado o fundador da Teoria

da Burocracia (a segunda abordagem relacionada à

estrutura organizacional). A Teoria da Burocracia de Max Weber teria

se popularizado por volta do ano de 1940, já após a morte do autor.

Max Weber, juntamente com Taylor e Fayol, está entre os principais

pensadores da teoria administrativa. A teoria burocrática surgiu em

clara oposição a suas antecessoras, ou seja, à Teoria Clássica e Teoria

das Relações Humanas. A primeira era criticada pelo seu excesso de

mecanicismo, e a segunda pelo seu ingênuo romantismo.

Segundo a Teoria Burocrática, um homem pode ser pago para agir e

se comportar de certa maneira preestabelecida, a qual lhe deve ser

explicada, muito minuciosamente e, em hipótese alguma, permitindo

que suas emoções interfiram no seu desempenho.

A Sociologia da Burocracia propôs um modelo de organização e os

administradores não tardaram em tentar aplicá-los na prática em

suas empresas.

A partir daí, surge a Teoria da Burocracia na Administração, que é

uma forma de organização que se baseia na racionalidade, isto é,

na adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de

garantir a máxima eficiência possível no alcance dos objetivos.

A teoria burocrática de Max Weber é uma espécie de organização

humana baseada na racionalidade, ou seja, os meios devem ser

analisados e estabelecidos de maneira totalmente formal e

impessoal, a fim de alcançarem os fins pretendidos.

Abordagem Estruturalista Teoria Clássica de Fayol Teoria Burocrática de Weber Teoria Estruturalista

É dividida em 3:



Arte: Max Weber

Regra é, antes de tudo, 

gestão da vida cotidiana.“



1. Formalização: todas as atividades de uma organização

devem estar definidas por escrito (rotinas e procedimentos)

e a organização deve operar de acordo com um conjunto

de leis ou regras (regulamentos, regimento interno,

estatutos, etc.).

2. Divisão do Trabalho: cada empregado tem um cargo com

um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades

oficiais e delimitados.

3. Princípio da Hierarquia: cada empregado recebe ordens

que guiam suas ações. Cada função mais baixa está sob

controle e supervisão da mais alta. Cada funcionário tem

apenas um único chefe.

4. Impessoalidade: o funcionário ideal desempenha com

imparcialidade no relacionamento com outros ocupantes de cargos.

A burocracia enfatiza os cargos e não as pessoas que os ocupam,

pois as pessoas entram e saem da organização, mas os cargos

permanecem para garantir a continuidade e perpetuação.

5. Competência Técnica: a seleção e a promoção dos empregados é

baseada na competência técnica e qualificação profissional dos

candidatos e não em preferências pessoais.

6. Profissionalização do funcionário: os funcionários da burocracia

são profissionais pois são especialistas em face da divisão do

trabalho; são assalariados de acordo com suas funções ou posição

hierárquica; seus cargos constituem a sua principal atividade dentro

da organização; são nomeados pelo seu superior imediato; seus

mandatos são por tempo indeterminado e seguem carreiras dentro

da organização.

6 principais características 
enumeradas por Weber



No senso comum, a burocracia é vista geralmente sob uma

ótica pejorativa. Quando se fala em burocracia, normalmente

associa-se a ideia de grande acumulo de papeis documentais

e de procedimentos vistos quase sempre como

desnecessários. Na verdade, essa é a disfunção da

burocracia, ou seja, um defeito no sistema burocrático, mas

não é o sistema em si.

Na Teoria da burocracia de Max Weber, o conceito é

completamente diverso. A burocracia prima pela total

eficiência da organização e, para que se alcance a eficiência,

todos os detalhes formais devem ser vistos com

antecedência, a fim de que não existam interferências

pessoais que acabem por atrapalhar o processo.

A característica principal da Burocracia reside na racionalidade do

ponto de vista das atividades desempenhadas na organização. A Teoria

Clássica já abordava certa racionalidade, porém, esta se manifestava

apenas na mecanização dos processos e não na mecanização das

atividades dos indivíduos.

Na Burocracia, a liderança se dá tipicamente a ponte de regras

impessoais, escritas e por meio de uma estrutura hierárquica. O poder

é legítimo e depende exclusivamente do grau de especialidade e

competência técnica de quem o detém.



Teoria Estruturalista

É a terceira e última abordagem relacionada à estrutura organizacional,

que se desenvolveu a partir dos estudos sobre as limitações e rigidez do

modelo burocrático de Weber, considerado um modelo típico de sistema

fechado, altamente mecanicista, ou seja, voltado essencialmente à ideia

de máquina, tarefas realizadas mecanicamente.

O ponto mais importante desta teoria é que ela constatou que a inovação

e a mudança trazem conflitos dentro das empresas, e que o conflito é um

importante sinal de força dentro das organizações: sinal de ideias e

atitudes diferentes e que se chocam. Sendo assim, administração do

conflito passou a ser um elemento crucial e de múltiplas aplicações em

sua teoria até os dias de hoje.

Abordagem Estruturalista Teoria Clássica de Fayol Teoria Burocrática de Weber Teoria Estruturalista

É dividida em 3:

Trouxeram, então, abordagens múltiplas em relação:

1. Organização formal e informal

2. Análise interorganizacional

3. Recompensas materiais e sociais

4. Os diferentes enfoques da organização

5. Os níveis da organização

6. A diversidade de organizações



1. Organização formal e informal - Os estruturalistas estudam o

relacionamento entre a organização formal e a informal dentro de

uma abordagem múltipla. Essa perspectiva ampla e equilibrada

que inclui a organização formal e a organização informal

conjuntamente encoraja o desenvolvimento de um estudo não-

valorativo - nem a favor da administração nem a favor do operário

- e amplia o seu campo a fim de incluir todos os elementos da

organização.

2. Análise interorganizacional - Além da análise interna das

organizações, os estruturalistas se preocuparam com a análise

interorganizacional. Trata-se de uma ampliação outrora não

analisada, onde, para os estruturalistas, a organização funciona na

base de transações com outras organizações. Ela interage com seu

ambiente externo e com as demais organizações nele contidas.

3. Recompensas materiais e sociais - Os estruturalistas abrangem

todas as recompensas utilizadas pela organização para motivar as

pessoas. Tanto a abordagem da Teoria Clássica como a das Relações

Humanas são fragmentárias e parciais. O significado das

recompensas salariais e sociais e os símbolos de posição (tamanho

da mesa ou escritório, carros da companhia etc.) são importantes na

vida da organização.

4. Os diferentes enfoques da organização - Para os estruturalistas,

as organizações podem ser concebidas segundo duas diferentes

concepções: 1. Modelo racional da organização. A organização é um

meio deliberado e racional de alcançar objetivos organizacionais

através do planejamento e controle. 2. Modelo natural de

organização. A organização é um conjunto de partes

interdependentes que constituem o todo: cada parte contribui com

algo e recebe algo do todo, o qual é interdependente com um

ambiente mais amplo. Neste modelo, tudo é funcional, e equilibrado,

mas pode ocorrer disfunções.



5. Os níveis da organização - As organizações caracterizam-se por uma

hierarquia de autoridade, isto é, pela diferenciação de poder, como vimos no

modelo burocrático de Weber. Trata-se do que aprendemos no conceito de

hierarquia, no qual temos três níveis: Nível Institucional (Estratégico), Nível

Gerencial (Tático) e Nível Técnico (Operacional).

6. A diversidade de organizações - Enquanto as teorias anteriores focalizaram

as fábricas, os estruturalistas ampliaram o campo da análise da organização

para incluir várias organizações: pequenas, médias e grandes, públicas e

privadas, empresas dos mais diversos tipos (indústrias ou produtoras de bens,

prestadoras de serviços, comerciais, agrícolas etc.), organizações militares

(exército, marinha, aeronáutica), religiosas, organizações filantrópicas, partidos

políticos, prisões, sindicatos etc.



O Homem Organizacional
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Enquanto a Teoria Clássica caracteriza o homo economicus

(homem econômico) e a Teoria das Relações Humanas o

homem social, a Teoria Estruturalista focaliza o "homem

organizacional", ou seja, o homem que desempenha papéis

em diferentes organizações.

Ao final da década de 50, o ambiente organizacional estava

em plena mutação e a visão do homem passou a ser

organizacional: eram os estruturalistas defendendo a ideia

de um homem dinâmico, cooperativo e coletivista, capaz de

desempenhar vários papeis em organizações diferentes.

Homem Organizacional

O homem organizacional era o indivíduo idealizado para compor o

cenário industrializado e com alta rotatividade que se formava

naquela época, era preciso que os funcionários entendessem que em

nome da empresa ele precisaria ser capaz de adiar ou abdicar de

seus interesses, ser flexível diante dos diversos papeis que ele

poderia exercer dentro das organizações.

Logo, na sociedade das organizações, moderna e industrializada,

aparece a figura do "homem organizacional" que participa

simultaneamente de várias organizações.



A teoria estruturalista fez o mundo empresarial e, quando falamos deste universo, falamos de todos os tipos de

empresas. A teoria estruturalista mudou a visão do homem simplório (com visão fechada) e ampliou-a para um homem

articulado e capaz de se adaptar em qualquer ambiente empresarial, seja na indústria ou no comércio.

O homem moderno, ou seja, o homem organizacional, para ser bem-sucedido em todas as organizações, precisa ter as

seguintes características de personalidade:

1. Flexibilidade

2. Tolerância as frustrações

3. Capacidade de adiar as recompensas

4. Permanente desejo de realização



1. Flexibilidade

Em face das constantes mudanças que ocorrem da vida

moderna, bem como da diversidade dos papéis

desempenhados nas diversas organizações, que podem

chegar à inversão, aos bruscos desligamentos das

organizações e aos novos relacionamentos.

Para evitar o desgaste emocional decorrente do conflito

necessário entre necessidades organizacionais e

necessidades individuais, cuja mediação é feita através de

normas racionais, escritas e exaustivas, que procuram

envolver toda a organização.

2. Tolerância as frustrações

3. Capacidade de adiar as recompensas

E poder compensar o trabalho rotineiro dentro da organização,

em detrimento das preferências e vocações pessoais por outros

tipos de atividade profissional.

Garantido a conformidade e cooperação com as normas que

controlam e asseguram o acesso a posições de carreira dentro

da organização, proporcionando recompensas e sanções sociais

e materiais.

4. Permanente desejo de realização



A Tipologia das Organizações
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Não existem duas organizações iguais. Contudo, embora elas

sejam diferentes entre si, apresentam características que

permitem classificá-las em certos grupos.

São as classificações ou tipologias das organizações, que

permitem uma análise comparativa das mesmas do ponto de

vista de uma característica comum.

As classificações tradicionais enfatizam seu tamanho (empresas

pequenas, médias e grandes), ou sua natureza (empresas

primárias, secundárias e terciárias), ou seu mercado (indústrias

de bens de capital ou indústrias de bens de consumo), ou ainda

sua dependência (empresas públicas ou privadas).

Falaremos das duas principais tipologias:

1. Tipologia de Etzioni

2. Tipologia de Blau e Scott



Arte: Amitai Etzioni



1. Tipologia de Etzioni

A tipologia de Etzioni é muito utilizada em face da consideração que faz

sobre os sistemas psicossociais das organizações. Contudo, sua

desvantagem é dar pouca consideração à estrutura, à tecnologia

utilizada e ao ambiente externo. Trata-se de uma tipologia simples e

unidimensional, baseada exclusivamente nos tipos de controle.

A tipologia de Etzioni consiste:

• Organizações Coercitivas

• Organizações Utilitárias

• Organizações Normativas

Amitai Etzioni é um sociólogo germano-

estadunidense-israelense.

É um dos autores mais importantes da

Abordagem Estruturalista mais precisamente

da Teoria Estruturalista da Administração.

Etzioni elabora sua tipologia de organizações

classificando as organizações com base no

uso e significado da obediência. Para ele, a

estrutura de obediência em uma

organização é determinada pelos tipos de

controles aplicados aos participantes.



1. Tipologia de Etzioni

Organizações coercitivas: o poder é imposto pela força física ou

por controles baseados em prêmios ou punições. Utilizam a força -

latente ou manifesta - como o significado principal de controle sobre

os participantes de nível inferior. O envolvimento dos participantes

tende a ser "alienativo" em relação aos objetivos da organização. As

organizações coercitivas incluem exemplos como os campos de

concentração, prisões, instituições penais etc.

Organizações utilitárias: poder baseia-se no controle dos

incentivos econômicos. Utilizam a remuneração como base principal

de controle. Os participantes de nível inferior contribuem para a

organização com um envolvimento tipicamente "calculativo",

baseado quase exclusivamente nos benefícios que esperam obter. O

comércio e as corporações trabalhistas estão incluídos nesta

classificação.

Organizações normativas: o poder baseia-se em um

consenso sobre objetivos e métodos de organização. Utilizam

o controle moral como a força principal de influência sobre

os participantes. Os participantes têm um alto envolvimento

"moral" e motivacional. As organizações normativas são

também chamadas "voluntárias" e incluem a Igreja,

universidades, hospitais e muitas organizações políticas e

sociais. Aqui, os membros tendem a buscar seus próprios

objetivos e a expressar seus próprios valores pessoais.



2. Tipologia de Blau e Scott

Para Blau e Scott, há quatro categorias de participantes que

podem se beneficiar com uma organização formal:

• Os próprios membros da organização

• Os proprietários da organização

• Os clientes da organização

• O público em geral

Peter Blau foi um sociólogo norte-americano e

como sociólogo dedicou-se prioritariamente ao

estudo das organizações. Junto com Richard Scott,

apresentaram uma tipologia das organizações

baseada no beneficiário, ou seja, de quem se

beneficia com a organização.

A tipologia de Blau e Scott apresenta a vantagem

de enfatizar a força de poder e de influencia do

beneficiário sobre as organizações, a ponto de

condicionar a sua estrutura.



2. Tipologia de Blau e Scott

Associação de benefícios mútuos: em que o beneficiário

principal é os próprios membros da organização, como as

cooperativas, os sindicatos, etc.

Organizações de interesses comerciais: em que os

proprietários ou acionistas são os principais

beneficiários da organização como a maior parte das

empresas privadas, sejam sociedades anônimas ou

sociedades de responsabilidade limitada;

Organizações de serviços: em que um grupo de clientes é o

beneficiário principal. Exemplos: hospitais, universidades, escolas,

organizações religiosas.

Organizações de estado: em que o beneficiário é o público em

geral. Exemplos: a organização militar, correios instituições jurídicas e

penais, etc.

Em função dessas quatro categorias de beneficiários principais que a organização visa atender, existem quatro tipos básicos de organizações:



Mudanças Organizacionais
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Para os estruturalistas, há uma relação íntima entre os objetivos

organizacionais e o meio, de forma que a estrutura de objetivos

é que estabelece a base para a relação entre uma organização e

seu meio ambiente. O processo de estabelecer objetivos é

complexo e dinâmico, porque toda organização não busca

unicamente um objetivo, mas um total de objetivos inter-

relacionados e que formam toda uma estrutura. Estes, não

sendo estáticos, estão em contínua evolução, modificando as

relações da organização com seu meio.

Um dos assuntos mais abordados pelos estruturalistas são as

mudanças organizacionais. As organizações apresentam

maior inclinação para a mudança do que qualquer outra

unidade social, pelo fato de serem planificadas e orientadas

por objetivos específicos, sob liderança relativamente

racional. Podem, ainda, alterar de forma profunda seus

objetivos, no processo de ajustamento a problemas e

situações emergentes e imprevistas.



Considerações Finais
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"Administração é aplicar o conhecimento à ação." 
Peter Drucker

Sucesso!

Apesar de se apoiar nas teorias anteriores, os Estruturalistas

apresentam uma série de novos conceitos: como o de homem

organizacional, a organização como um sistema aberto, a

abordagem múltipla, etc. Sendo estes de grande contribuição para

o campo da Administração.

A teoria estruturalista se apresenta consideravelmente mais

completa que as anteriores, pois abrange as organizações formais

e informais, o fenômenos internos e externos, procurando conciliar

aspectos estudados nas teorias anteriores e ainda acrescentar

novos aspectos à administração.

Notamos a importância da Teoria Estruturalista pela sua

influência no estudo das organizações, e também quando

percebemos uma ampliação do campo de estudo da

Administração a partir desta.



Agora você já pode solicitar o certificado em seu nome por apenas R$29,90.

O certificado é preenchido com o nome informado no pedido e enviado para o seu e-mail, também 

informado no pedido, em poucos minutos após aprovação. É simples, prático e rápido!

Esperamos que tenha gostado do curso. Até a próxima!

V o c ê  c o n c l u i u  a  l e i t u r a  d o  c u r s o  d e

Teoria Estruturalista


