
PROFESSOR: JORGE SUBST 

PROFª KALYANNA

CONTEÚDO: AULA 07 

DATA: 01.04.2019



JORGE AUGUSTO

2



3



4

Modelos de organização
Organizações variam não somente em tamanho, em forma, objetivos, mas
também em uma multiplicidade de outras maneiras e características
evidenciadas por variáveis humanas como, padrões de liderança,
comunicação, procedimentos para tomadas de decisões.

Modelo

Mecanicista: imitam funcionamento das máquinas.

Orgânico: imitam o comportamento dinâmico dos organismos vivos.



5

Características do Modelo Mecanicista:

• Enfatiza critérios de desempenho;
• Regras bem definida;
• Compartimentalização;
• Tarefas especializadas;
• Departamentalização;
• Liderança autocrática;
• Hierarquia;
• Gestão de pessoas formalizadas;
• Relações formais.
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Vídeo: A Vida de Joãozinho
https://www.youtube.com/watch?v=HfN7HHyknyM

Vida de Inseto Organização Mecânica
https://www.youtube.com/watch?v=iiT2VxO8Sfk
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Características do Modelo Orgânico:

• Enfatizam critérios como eficiência, adaptabilidade, sensibilidade para
mudanças;
• Ampla participação;
• Competência;
• Gestão de pessoas informais;
• Departamentalização heterogenia;
• Hierarquia é imprecisa.
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Vídeo: Vida de Inseto Organização Orgânica
https://www.youtube.com/watch?v=1gLHukaS_2w
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1) Liste duas diferenças entre o modelo mecanicista e o orgânico.
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Para que as organizações empresariais tenham resultados satisfatórios e cresçam de
maneira segura, é fundamental escolher um modelo de gestão que atenda às
necessidades do negócio. Existem vários modelos de gestão, cada um voltado para
gerenciar com excelência os mais diversos negócios existentes no mercado.

Quando falamos de uma Organização Orgânica, falamos de uma empresa que adotou
um modelo de gestão focado no desenvolvimento humano. Este tipo de gestão é
indicado para empresas que lidam com alta competitividade e mudanças constantes
no mercado em que estejam inseridas.
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Empresas que adotam esta organização orgânica precisam ter um sistema
descentralizado de decisões, bem como uma hierarquia flexível. Uma das
principais vantagens deste modelo orgânico de gestão é o seu potencial em
poder desenvolver habilidades importantes de seus profissionais, uma vez que
o foco deste modelo são as pessoas. Este tipo de modelo permite que seus
colaboradores vivenciem novas experiências profissionais, experiências que
contribuirão de maneira saudável e positiva com suas carreiras. Isso faz com
que os gestores descubram novos talentos dentro da organização e, com isso,
pensar em ações e estratégias inovadoras para o seu negócio.
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Outra vantagem da organização orgânica está em sua
comunicação. Ela permite que a comunicação internaseja mais
informal e confiável. Este modelo de gestão garante uma
interação maior entre as pessoas justamente por ser pautado
pelo bom relacionamento interpessoal.
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Para empresas que lidam com grandes produções e com prazos bem definidos, o modelo
de gestão mecanicista pode ser o mais indicado. Empresas que trabalham com produções
em série – como gráficas, indústrias, montadoras – são alguns bons exemplos de empresas
que podem adotar a organização mecanicista para ter uma gestão eficiente, segura e
compatível com seu negócio.

Diferente de outros modelos de gestão – como a orgânica, citada acima – o foco da
organização mecanicista está nos resultados obtidos. Uma das principais vantagens da
gestão mecanicista é a agilidade na execução de tarefas. Além disso, a gestão mecanicista
garante a precisão na execução destas mesmas atividades. Isso garante que a produção
seja feita com excelência, minimizando riscos e falhas no processo.
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Mecanicista: imitam funcionamento das máquinas.

Orgânico: imitam o comportamento dinâmico dos organismos vivos.

Vídeo: Modelos Mecanicista e Orgânico

https://www.youtube.com/watch?v=F1542X6kRe4
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Qual destes modelos é o melhor?


