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�Impactos organizacionais
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Estrutura Organizacional

• Refere-se às subunidades organizacionais 
e ao modo como elas se relacionam à 
organização como um todo.

• A estrutura de uma organização pode 
afetar como os sistemas de informação 
são vistos e usados.
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• Embora existam muitas possibilidades, a 
estrutura organizacional tipicamente recai 
em uma das seguintes categorias: 
tradicional, em projetos, em equipes, 
multidimensional e virtual
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Estrutura Organizacional 
Tradicional

• Estrutura organizacional em que os chefes 
dos principais departamentos apresentam 
relatórios a um presidente ou gerente 
geral.
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Estrutura Organizacional Plana

• Estrutura organizacional com uma 
quantidade reduzida de camadas 
gerenciais.

• É uma tendência atual reduzir a 
quantidade de níveis gerenciais, ou 
camadas, nas estruturas tradicionais das 
empresas.
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Habilitação

• Dá aos funcionários e gerentes mais 
responsabilidades e autoridade para 
tomar decisões, efetuar certas ações e, 
em geral, ter maior controle sobre seu 
trabalho.

• Exemplo: um funcionário habilitado 
poderia responder a certas requisições de 
clientes ou problemas sem necessitar da 
permissão de um supervisor.
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Pirâmide Gerencial
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Estrutura Organizacional em 
Projetos

• Estrutura centrada em grandes produtos ou 
serviços.

• Exemplo: uma firma de manufatura que produza 
alimentos e outros produtos para bebês, cada 
linha é produzida por uma unidade separada. 
Funções tradicionais como marketing, finanças 
e produção, são posicionadas dentro dessas 
grandes unidades. Equipes de projetos podem 
ser temporárias e quando o projeto é concluído, 
os membros vão para outros projetos.
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Estrutura Organizacional em 
Equipes

• Estruturada e centrada em equipes ou grupos 
de trabalho.

• As equipes podem ser pequenas ou grandes, de 
acordo com o objetivo específico. 

• Tipicamente, cada equipe tem um líder que se 
reporta a um gerente.

• Dependendo das tarefas executadas, a equipe 
pode ser temporária ou permanente.
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Organizacional Multidimensional

• É uma estrutura que pode incorporar 
diversas estruturas ao mesmo tempo.

• Uma vantagem da estrutura 
organizacional multidimensional é a 
capacidade de enfatizar simultaneamente 
as áreas corporativas tradicionais e as 
linhas de produtos importantes.
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Estrutura Organizacional Virtual

• Estrutura que empresa indivíduos, grupos 
ou unidades de negócios completas em 
áreas geograficamente dispersas.

• Os indivíduos, grupos ou unidades de 
negócios podem envolver pessoas em 
diferentes países, operando em fusos 
horários distintos, sem a necessidade das 
pessoas se encontrarem fisicamente.
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Cultura Organizacional e 
Mudanças

• Cultura: conjunto de entendimentos e 
hipóteses compartilhadas por um grupo.

• Cultura Organizacional: Entendimentos e 
hipóteses para um negócio, corporação ou 
organização.
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Mudança Organizacional

• Respostas necessárias para organizações 
– com ou sem fins lucrativos – planejarem, 
implementarem e lidarem com mudanças.

• As mudanças podem ser provocadas por 
fatores internos ou externos.
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Modelo de Mudanças

• Representação de teorias de mudanças 
que identifica as fases de mudanças e a 
melhor maneira de implementá-las.

• Mudança é o processo de aprender novos 
métodos de trabalho, comportamentos e 
sistemas.
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Aprendizado Organizacional

• São adaptações a novas condições ou 
alterações das práticas organizacionais ao 
longo do tempo.

• Aprendizado de melhores maneiras de se 
realizar uma tarefa e incorporá-las ao dia-
a-dia.
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Reengenharia

• A reengenharia ou revisão de processos, 
é a revisão radical de processos de 
negócios, estruturas organizacionais, 
sistemas de informação e valores da 
organização para atingir um novo estágio 
nos resultados de negócios.
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Melhoria Continuada
• Busca constante de maneiras para 

melhorar os processos de negócios para 
agregar valor a produtos e serviços.

• O compromisso organizacional com 
objetivos, como a melhoria continuada, 
pode ser apoiado pelo uso estratégico de 
sistemas de informação.
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Reengenharia X Melhoria Continua
Reengenharia de Processos Melhoria Continuada

Ações vigorosas para resolver 

problemas sérios

Ações rotineiras para obter 

pequenas melhorias

Descendente e dirigida por altos 

executivos

Dirigida pelos trabalhadores

Escopo amplo; interdepartamental Escopo estreito; foco em tarefas 

de uma dada área

Objetivo é atingir grande mudança Objetivos são melhorias contínuas 

e graduais

Freqüentemente dirigida por 

agentes externos

Em geral é dirigida por trabalhadores 

ligados ao negócio

Sistema de informação integrante 

da solução

Sistemas de informação fornecem 

dados para guiar melhorias25

Difusão de Tecnologia

• Medida do quão amplamente a tecnologia 
se espalha pela organização.

• Infusão de Tecnologia: o quanto a 
tecnologia se integra profundamente em 
uma área ou departamento.
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• Modelo de aceitação de tecnologia (TAM): 
modelo que descreve os fatores que 
levam a níveis mais altos de aceitação e 
uso de tecnologia.

• Entre esses fatores, podem ser 
destacados: a percepção da utilidade da 
utilização da tecnologia, a facilidade do 
seu uso, a qualidade do sistema de 
informação e o quanto a organização 
apóia o uso do sistema de informação.
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• Qualidade: Capacidade de um produto ou 
serviço, atender ou superar as 
expectativas do cliente.

• Gerenciamento de Qualidade Total: 
Conjunto de abordagens, ferramentas e 
técnicas que oferecem um compromisso 
com a qualidade na organização.

28



22/08/2012

8

Terceirização e Encolhimento

• Com a agressiva competição do mercado, 
é fundamental que as organizações usem 
seus recursos com sabedoria. Duas 
estratégias para controlar os custos são a 
terceirização e o encolhimento ou ajuste 
de tamanho.
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• Terceirização: Contratação de serviços 
profissionais externos para atender a 
certas necessidades específicas de 
negócios.

• Encolhimento: Redução da quantidade de 
funcionários para cortar custos.

• O encolhimento reduz os custos com folha 
de pagamento, contudo, também gera 
resultados negativos.
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Vantagem Competitiva

A vantagem competitiva é um benefício 
significativo e de longo prazo para uma 
companhia, frente a seus competidores.
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Fatores que levam a busca de 
vantagens competitivas

1. Rivalidade entre competidores
2. Ameaça de novos participantes

3. Ameaça de substituição de produtos e 
serviços

4. Poder de barganha dos compradores
5. Poder de barganha dos fornecedores
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Uso de SI para fins Estratégicos

• As primeiras aplicações de SI tentaram 
reduzir custos e proporcionar 
processamentos mais eficientes de 
aplicações de contabilidade e finanças, 
folha de pagamento e controle de caixa. 
Eram vistos como um mal necessário e 
meramente tolerados por reduzir o tempo 
e o esforço para completar uma tarefa.
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• Com o amadurecimentos das empresas, 
os SI passaram a ser vistos como 
ferramentas  para melhorar a eficácia 
organizacional e apoiar a estratégia 
fundamental dos negócios da empresa.

• Hoje as empresas usam SI para buscar 
vantagens competitivas.
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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