
ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Quais as principais vantagens e desvantagens da centralização e da
descentralização?

2. Quais as características da teoria neoclássica de Peter?

3. O que é Amplitude de Comando?

4. Quais as características da Burocracia?
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

5. A uniformidade de procedimentos e rotinas de trabalho;

6. A manutenção da continuidade da organização, que se perpetua
profissionalmente;

7. A diminuição dos atritos entre os indivíduos, já que cada um sabe claramente
o seu papel;

8. Estabilidade das decisões (constância), já que as mesmas decisões serão
tomadas nos mesmos casos, quando eles se repetirem;

9. Alta confiabilidade das decisões, já que fazem parte de rotinas e regras
impessoais;

10. Existência de benefícios para as pessoas na organização, já que há hierarquia
formal, divisão clara do trabalho, racionalidade, treinamento e meritocracia.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO
Apesar de tantos méritos, o que se observa é que a burocracia também
pode gerar certas disfunções, ou consequências inesperadas da aplicação
do modelo. As disfunções da burocracia são:
1. A internalização das regras e o apego aos regulamentos: as regras e
regulamentos, por serem tão importantes, deixam de ser meios e passam a
ser o próprio objetivo da organização;
2. Excesso de formalismo e de papelório: A necessidade de documentar
tudo faz com que haja excesso de formalismo e de papelório acumulado
pela organização;
3. Resistência às mudanças: Como tudo na burocracia é padronizado, o
funcionário se acostuma aos padrões preestabelecidos e fica mais difícil
implementar mudanças na organização, quando isto se faz necessário. As
pessoas tendem a resistir às mudanças e classificá-las como
desnecessárias;
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

4. Despersonalização dos relacionamentos: Como a burocracia é impessoal no
tratamento do relacionamento entre os funcionários, que são tratados como
iguais e em função de seus cargos na organização, o relacionamento entre as
pessoas passa a seguir também este rito, de modo que as pessoas passam a
não conhecer os colegas pelo nome, mas sim pelo cargo, número de matrícula,
etc., chegando ao ponto de não buscarem qualquer aproximação pessoal com
os colegas de trabalho;

5. Categorização como base do processo decisório: As decisões são
categorizadas para serem definidas com base em determinado nível hierárquico
ou com base em regulamentos, deixando pouco espaço para que as decisões
sejam tomadas por quem mais entende do assunto ou com base em processos
decisórios mais criativos em busca de uma solução real para o problema;
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO
6. Superconformidade às rotinas e procedimentos: Como a burocracia se baseia
na obrigação de seguir rotinas e procedimentos, as pessoas podem ficar
profundamente limitadas no seu poder de agir livremente para a busca de
melhores caminhos para a organização;

7. Exibição de sinais de autoridade: como a burocracia enfatiza a hierarquia de
autoridade, torna-se necessário um sistema que deixe claro o poder de
determinados cargos sobre outros. Estes sinais vêm por meio de uniformes, salas,
mesas, título dos cargos, etc.;

8. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público: uma vez que
a burocracia é centrada nas normas e procedimentos, passa a haver uma
dificuldade de tratamento com o público externo, que se importa muito mais
com os resultados obtidos do que com as normas que devem ser seguidas.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Além das disfunções típicas desse modelo, deve-se ter em conta
ainda que ele também possui críticas, que levantam o problema
de sua racionalidade excessiva, visão mecanicista da
organização em um sistema fechado, conservadorismo teórico,
etc.

Ainda assim, é a burocracia ainda gera grande influência sobre
as organizações contemporâneas, em especial as organizações
públicas, por representar um importante mecanismo para evitar
os males do patrimonialismo e atuar em busca da máxima
eficiência.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

1.7.4.2. A Teoria Estruturalista
A Teoria Estruturalista também se baseia na abordagem de Homem
Organizacional, considerando, nesse caso, que o indivíduo reage tanto aos
incentivos materiais, como aos sociais, sendo um ser social que vive dentro de
organizações e interage com elas. Os principais traços de personalidade do
homem organizacional são a flexibilidade, a tolerância às frustrações, a
capacidade de adiar as recompensas e o permanente desejo de realização.

A Teoria Estruturalista é, na verdade, uma teoria “integracionista "pois integra
diversos aspectos da Administração Clássica, passando por pontos das
Relações Humanas e buscando inspiração até nas visões de Max Weber e nos
trabalhos de Karl Marx, apesar de não constituir uma teoria propriamente dita
e sim uma perspectiva sobre a administração.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

A abordagem múltipla que a Teoria Estruturalista traz engloba:

1.A organização formal e a organização informal;

2.As recompensas salariais, materiais, sociais e simbólicas;

3.Os vários níveis hierárquicos de uma organização;

4.Os diferentes tipos de organização;

5.As análises intra e interorganizações.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Descreva as 6 teorias vistas até agora, relacionando com:

a) seus autores

b) suas características principais

c) suas críticas.
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UNIDADE I – TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

Ela considera a organização enquanto um sistema
aberto que interage com o seu ambiente, que possui
partes integradas, e que possui variáveis internas e
externas que a influenciam no que diz respeito a sua
estrutura, aos diferentes cargos nos vários níveis
hierárquicos. Em outras palavras, leve na sua cabeça que
a Teoria Estruturalista é uma visão do conjunto da
organização, sob diferentes pontos de vista.
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