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RESUMO 
 
 
Nesta pesquisa foram analisados os componentes de estrutura organizacional da UFRN e em que 
medida eles afetam no seu desempenho organizacional. O estudo, classificado como exploratório e 
descritivo, foi conduzido em duas fases. A primeira envolveu um teste piloto para refinar o 
instrumento da pesquisa e identificar os componentes latentes da estrutura organizacional. E na 
segunda, buscou-se caracterizar os componentes identificados na fase anterior e, a partir daí, 
estabelecer as relações com o desempenho organizacional. Na primeira fase, a pesquisa foi 
conduzida em 20 unidades organizacionais da UFRN com participação de 84 servidores entre 
técnicos-administrativos e docentes, após considerados os missing values e os outliers. Enquanto 
que a segunda fase ocorreu em duas etapas: uma realizada com 279 casos válidos, constituídos por 
técnicos-administrativos e docentes de 37 unidades da UFRN, e outra com 112 gestores da 
instituição nas 49 unidades identificadas nesta pesquisa. O instrumento adotado na primeira fase foi 
composto de 36 indicadores de estrutura organizacional, sendo 6 extraídos e adaptadas do 
instrumento elaborado por Medeiros (2003) e 30 foram elaborados com base na revisão da literatura, 
tendo como base Mintzberg (2012), Hall (1984), Vasconcellos e Hemsley (1997) e Seiffert e Costa 
(2007), e 7 indicadores de desempenho adaptados com base em Fleury e Mills (2006), Vieira e Vieira 
(2003) e Kaplan e Norton (1997) do instrumento de autoavaliação em uso pela universidade. Nesta 
fase os dados foram analisados por meio das técnicas de análise fatorial e análise de confiabilidade 
com base no Alpha de Cronbach, visando extrair os fatores que representam os componentes da 
estrutura organizacional. Na etapa 1 da segunda fase foi utilizado o instrumento, refinado e reduzido 
na fase anterior, com 24 variáveis de estrutura organizacional e 6 de desempenho, e na etapa 2, foi 
adotado um roteiro de entrevista com perguntas semiestruturadas, organizados em nove elementos 
de estrutura organizacional, visando levantar subsídios para compreender a relação da estrutura com 
o desempenho da UFRN. As técnicas utilizadas na segunda fase, como um todo, foram a análise 
fatorial e a análise de confiabilidade para caracterizar os componentes extraídos na fase anterior e 
validar as variáveis de desempenho; e análises de correlação, de regressão e de conteúdo para 
estabelecer e compreender as relações entre a estrutura e o desempenho. Os resultados apontaram, 
nas duas fases, seis componentes latentes de estrutura organizacional no contexto em estudo – 
treinamento e internalização, comunicação, hierarquização, descentralização, formalização e 
departamentalização – com elevados índices de alpha de Cronbach, podendo assim, serem 
caracterizados como os componentes da estrutura da UFRN. Seis indicadores de desempenho foram 
validados nessa pesquisa, mostrando-se como eficientes e de fiabilidade elevada. E, por fim, 
constatou-se que os componentes formalização, comunicação, descentralização e treinamento e 
internalização afetam positivamente o desempenho da UFRN, enquanto que a departamentalização 
afeta negativamente e a hierarquização não apresentou uma relação significativa. Os resultados 
alcançadas neste trabalho são importantes para subsidiar em estudos futuros a elaboração de um 
modelo de estrutura que represente as especificidades da instituição universitária. 
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ABSTRACT 

 

This research analyses the components of the organizational structure of the UFRN (Rio Grande do 
Norte Federal University) and to what extent they affect organizational performance. The study, 
classified as exploratory and descriptive, was conducted in two phases. The first phase consists of a 
pilot test to refine the research instrument and to identify the latent components of the organizational 
structure, and the second to characterize these components and thereby establish relationships with 
organizational performance. In the first phase, the research was conducted in 20 UFRN organizational 
units with the participation of 84 employees between technical-administrative and teachers, after 
considering missing values and outliers, while the second phase occurred in two stages: one 
conducted with 279 valid cases, consisting of technical-administrative and teachers of 37 UFRN units, 
and another with 112 managers of the institution in the 49 units identified in this research. The 
instrument adopted in the first phase was composed of 36 indicators of organizational structure, with 
six extracted and adapted from the instrument developed by Medeiros (2003) and 30 prepared based 
on the literature review, from Mintzberg (2012), Hall (1984), Vasconcellos and Hemsley (1997) and 
Seiffert and Costa (2007) and 7 performance indicators adapted from Fleury and Mills (2006), Vieira 
and Vieira (2003) and Kaplan and Norton (1997) from the self-assessment instrument in use by the 
university. In this stage the data were analyzed using the techniques of factor analysis and reliability 
analysis by means of Cronbach’s alpha, aiming to extract the factors representing the components of 
the organizational structure. In step 1 of the second phase, the instrument, refined and reduced in the 
previous phase, with 24 variables of organizational structure and 6 for performance was used, while in 
step 2, a semi-structured interview guide with questions, organized into nine organizational structure 
elements, was adopted aiming to gather information to understand the relationship of structure to 
performance of the UFRN. The techniques used in the second phase, as a whole, were factor analysis 
and reliability analysis to characterize the components extracted in the previous phase and to validate 
the performance variables and correlation analysis, regression and content analysis to establish and 
understand the relationship between structure and performance. The results showed, in the two 
stages, six latent components of organizational structure in the context under study: training and 
internalization, communication, hierarchy, decentralization, formalization and departmentalization - 
with high levels of Cronbach's alpha indexes - which can thereby be characterized as components of 
UFRN structure. Six performance indicators were validated in this study, showing them as efficient 
and highly reliable. Finally, it was found that the formalization, communication, decentralization, 
training and internalization components positively affect UFRN performance, while departmentalization 
has an adverse affect and hierarchy did not show a significant relationship. The results achieved in 
this work are important in future studies to support the development of a model structure that 
represents the specifics of the university. 

 

Keywords: Organizational Structure. Organizational Performance. Universities. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A presente pesquisa buscou compreender a relação entre os componentes da 

estrutura organizacional e o desempenho organizacional, utilizando como contexto 

de estudo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através das suas mais 

de cinquenta unidades organizacionais, distribuídas em pró-reitorias, secretarias, 

superintendências, centros acadêmicos, unidades acadêmicas especializadas, 

unidades suplementares e núcleos interdisciplinares. 

O presente trabalho está estruturado em cinco partes, além das referências, 

apêndices e anexos: a primeira aborda os aspectos introdutórios, onde estão 

presentes o tema, o problema, os objetivos e a justificativa da pesquisa; na segunda 

está presente a fundação teórica, que foi subdividida em quatro seções das quais 

três abordam questões relacionadas a estrutura e uma ao desempenho; em seguida 

são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nas duas fases da 

pesquisa; na quarta parte, que está organizada em quatro seções, são analisados e 

discutidos os resultados da pesquisa; e por fim, apresenta-se a conclusão do estudo 

parametrizada pelos objetivos específicos da pesquisa. 

 

  

1.1 TEMA 

 

A estrutura organizacional é um tema largamente estudado e de relevância 

para o contexto das organizações, pois, como afirmam Vasconcellos e Hemsley 

(1997), ela reflete e influencia: na forma como as atividades e processos são 

desenvolvidos, na distribuição do poder e autoridade, e ainda, nas inter-relações que 

ocorrem através dos mecanismos de comunicação. Em outras palavras, esse é um 

tema que é a base fundamental de funcionamento de qualquer organização, e por 

isso foi e continua sendo estudado por vários autores, à exemplo de Taylor (1990), 

Fayol (1989), Chandler (1962), Etzione (1980), Hall (1984), Child (1972), Miles e 

Snow (1977), Drucker (1977), Toffler (1985), Hammer (1996) e Mintzberg (2012).  

São várias as abordagens dadas ao estudo do tema, desde as que buscam 

compreender isoladamente cada elemento que pode formar o construto da estrutura 

organizacional até àqueles que o relacionam com outros aspectos organizacionais 
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(como estratégia, desempenho, comprometimento, dentre outros). Enfim, os estudos 

do tema evoluíram, iniciando em uma perspectiva, dada por Taylor (1990) e Fayol 

(1989), em que a estrutura tratava apenas dos aspectos formais e internos da 

administração e chegando à abordagem das configurações de Mintzberg (2012) 

onde as dimensões do desenho da organização devem ser configurados de maneira 

lógica em grupos internos consistentes (MORGAN, 1996; DONALDSON, 1998; 

ANDRIOLO, 2000; MINTZBERG; QUINN, 2001; FARIA; FISCHER, 2001; PAULA, 

2007). 

A abordagem das configurações de Mintzberg (2012) permitiu o estudo do 

tema através de elementos que, concomitantemente analisados, definem a estrutura 

organizacional. São inúmeros os autores que buscam compreender e explicar a 

estrutura dessa forma, cada um com suas especificidades, e a presente pesquisa 

também enveredou por esta vertente. Mintzberg (2012), por exemplo, considera que 

a temática da estrutura abarca nove parâmetros (ou elementos) essenciais que 

precisam ser considerados para que haja coordenação e controle na organização, 

enquanto que Vasconcellos e Hemsley (2002) tratam dos elementos em três 

sistemas (autoridade, atividades e comunicação) que são divididos em oito aspectos 

para a formação de uma estrutura. Hall (1984), já aborda de outra forma, no seu 

constructo a estrutura possui as dimensões complexidade, formalização e 

centralização. Com base apenas nesses três exemplos, percebe-se que existem 

divergências na apresentação dos componentes, contudo, depreende-se que as 

convergências surgem quando os conceitos são discutidos, ou seja, na essência os 

assuntos são os mesmos, apenas com abordagens diferentes. Na seção da 

fundamentação teórica essa discussão está ampliada. 

Quanto ao desempenho organizacional esse é um dos aspectos que podem 

ser relacionados com o tema da estrutura organizacional. De acordo com Claver-

Cortés et al. (2012), pode-se dizer que a relação entre essas temáticas é indireta, 

pois, segundo eles, a estratégia é que estabelece a vinculação entre ambas. 

Enquanto Child (1972) aborda essa relação da estrutura sobre o desempenho como 

direta, porém limitada. Ackoff (1981), vai além, e ao tratar da adoção da filosofia de 

adaptação em uma organização, aponta que mudanças na estrutura da organização 

é um dos meios mais eficazes de melhorar o desempenho. Se direta ou 

indiretamente, de acordo com Andriolo (2000, p. 42), “de certa forma, é consenso 
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que a estrutura afeta o desempenho organizacional”.  O que não é muito difundido é 

que componentes de estrutura tem maior relevância sobre o desempenho. 

Com base em um levantamento realizado nos anais do maior evento da 

comunidade científica e acadêmica de administração do país – EnANPAD, somado 

aos anais dos demais eventos desenvolvidos pela ANPAD, percebe-se que dos 28 

trabalhos encontrados na temática de estrutura organizacional, apresentados no 

período de 2001 a 2013, nenhum dos estudos buscou identificar quantitativamente a 

influencia de cada componente de estrutura no desempenho de uma organização. 

O fato apresentado no parágrafo anterior embasa o argumento de que pode 

existir uma lacuna nos estudos brasileiros que relacionam componentes de estrutura 

com desempenho, e a lacuna é ainda maior se considerar como objeto de estudo as 

universidades, visto que dos estudos supracitados, apenas um adotou a 

universidade como campo de estudo, e ainda assim o foco da discussão foi sobre 

poder. Nesse sentido, o presente trabalho tem seu tema delimitado na relação dos 

componentes da estrutura organizacional com o desempenho gerencial das 

universidades, tendo como unidade de análise a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.    

 

 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA  

  

 As universidades ao longo dos anos têm elevado o seu nível de importância 

no processo de desenvolvimento social, político, econômico e tecnológico dos 

países (MOWERY; SAMPAT, 2005; LOPES; BERNARDES, 2005; PÓVOA, 2008). 

Em recente artigo publicado na Forbes por Geromel e Barbara (2013) é destacada a 

relevância das universidades brasileiras no sucesso do país através da educação, 

liderança e inovação tecnológica. Geromel e Barbara (2013) prospectam um cenário 

onde o Brasil, através de suas instituições de ensino superior – IES, poderá, além de 

contribuir, liderar importantes áreas, tais quais políticas mundiais, liderança 

econômica, produção energética, dentre outras.  

Para o alcance do referido cenário é necessário compreender a importância 

da academia brasileira, bem como organizá-la de modo que sua estrutura suporte a 
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evolução do seu papel diante da sociedade (VIEIRA; VIEIRA, 2003). Apesar da 

relevância, a academia brasileira não está no foco de atenção do Brasil, o qual, 

atualmente, se direciona para o crescimento econômico, relações exteriores e 

eventos globais (GEROMEL; BARBARA, 2013). Esse fator pode estar entre os 

motivos para a desatualização da estrutura organizacional das universidades, 

evidenciada por Lopes e Bernardes (2005) e Vieira e Vieira (2004). Além da falta de 

foco de atenção, quais outras variáveis podem indicar a desatualização da estrutura 

das instituições de nível superior do Brasil?   

Apresentar o contexto brasileiro da concepção dos modelos de estrutura das 

referidas organizações é um ponto inicial na busca de variáveis que indiquem a 

desatualização. Fávero (1991) revela que em 1968, por intermédio da Lei 5.540 de 

28 de novembro de 1968, que tinha como objetivo reformar todo o ensino brasileiro, 

foi realizada uma reforma universitária, resultado da influência dos acordos 

MEC/Usaid e dos relatórios Acton e Meira Matos, esses últimos estritos na questão 

universitária (LOPES; BERNARDES, 2005; MACHADO; SILVEIRA, 1998). O grupo 

de trabalho, de acordo com Lopes e Bernardes (2005, p.4) ao citar Oliven (1989), 

trouxe “uma verdadeira importação de modelos administrativos estrangeiros”, 

colocando o departamento de ensino na última linha hierárquica, ou seja, a menor 

fração da estrutura. Nesse sentido, com a proposta da consultoria, que se inspirou 

em modelos empresariais para proposição da estrutura das universidades, a Lei nº 

5.540 possibilitou quatro modelos básicos para a reforma das universidades, dos 

quais dois prevaleceram: os que vinculavam os departamentos à poucos centros e o 

outro que vinculava os departamentos a um número de maior de institutos ou 

faculdades (VIEIRA; VIEIRA, 2004; LOPES; BERNARDES, 2005).  

Outra reforma na estrutura das universidades brasileiras inicia em 1996, 

através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que no inciso I do artigo 53 deu autonomia às 

universidades na organização de seus cursos e programas (BRASIL, 1996). Assim 

como na reforma supracitada, a LDB proporcionou quatro novos modelos, no 

entanto, Lopes e Bernardes (2005) asseguram que todos são derivação dos 

modelos anteriores, apenas com a mudança da menor unidade administrativa  que 

passa a ser os cursos em detrimento de departamentos. Apesar das mudanças, 

grande parte das universidades públicas do Brasil mantiveram seus modelos 

inalterados, ou pior, aumentaram o seu nível de complexidade, ao adotar uma 
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multiplicidade estrutural que dificulta os processos de gestão (VIEIRA; VIEIRA, 2003; 

VIEIRA; VIEIRA, 2004). Nesse sentido, Lopes e Bernardes (2005, p. 12) concluem 

que “a universidade brasileira ainda busca um modelo de estrutura administrativa 

que lhe proporcione eficiência e eficácia na condução de suas atividades”. 

   Além do contexto histórico de criação dos modelos das universidades – que 

datam de 1968, visto que em 1996 foram realizadas apenas derivações daquelas 

estruturas – e da falta de maior priorização das academias nas políticas públicas 

nacionais, anteriormente tratada, outros fatores que podem explicar a obsolescência 

da estrutura organizacional das universidades são: “crescente especialização 

funcional do conhecimento, pluralismo social e explosão da demanda social por 

educação superior [...], surgimento da pesquisa  e da extensão como atividades 

institucionais” (LOPES; BERNARDES, 2005, p. 5). Em suma esses são fatores que 

apontam a evolução do papel das academias na sociedade que não foram 

acompanhados por mudanças efetivas em suas estruturas. Além disso, Vieira e 

Vieira (2003) acrescentam que mais mudanças ocorrerão impulsionadas pelos 

avanços tecnológicos que precisarão ser acompanhadas pela organização 

universitária, não apenas em equipamentos, como na estrutura organizacional e na 

gestão administrativa e acadêmica. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, unidade de análise 

da presente pesquisa, insere-se no referido contexto por passar pelo processo de 

evolução supracitado e manutenção da base da estrutura organizacional conforme 

um “mix” de modelos da Lei 5.540 de 1968, com pequenas alterações indicadas pela 

LDB de 1996. Desta forma, nota-se tanto empiricamente quanto em pesquisas da 

área, que é consensual a obsolescência da estrutura organizacional das 

universidades e a necessidade de proposição de um modelo mais especifico ao 

contexto acadêmico, que permita romper o paradoxo evidenciado por Vieira e Vieira 

(2003) de que as universidades geram inovações que contribuem com a 

flexibilização e aumento da eficiência para outras organizações, entretanto se 

tornam exemplo de estruturas caracterizadas pelo auto nível de burocratização dos 

processos, baixa eficiência administrativa e morosidade dos processos decisórios. 

Para tanto, existe uma etapa essencial, segundo Seiffert e Costa (2007), que 

deve preceder a proposição do novo modelo de estrutura, seja para a UFRN ou para 

as universidades de modo geral, a qual vai além da discussão dos atuais modelos 

de universidade, e na qual reside uma lacuna quanto aos estudos relacionados a 
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estrutura organizacional das IES. É uma etapa de análise aprofundada, que propicie 

demostrar os componentes que formam a atual estrutura e compreender a relação 

deles com os aspectos do desempenho organizacional.   

É, pois, no contexto da referida etapa que busca-se esclarecer o seguinte 

problema de pesquisa: Quais os componentes de estrutura organizacional que 

estão presentes no contexto da UFRN e em que medida influem no seu 

desempenho organizacional?      

 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a estrutura organizacional da UFRN e sua influência no desempenho 

organizacional.      

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar os componentes latentes da estrutura organizacional da UFRN, 

baseado na literatura pertinente; 

 Caracterizar os componentes da estrutura organizacional da UFRN; 

 Elaborar indicadores de desempenho organizacional, a partir do modelo de 

avaliação de desempenho adotado pela UFRN; 

 Estabelecer relações entre os componentes da estrutura da UFRN e o 

desempenho organizacional. 
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1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 
Estrutura Organizacional é, ou no mínimo, foi um tema bastante estudado, e 

discutido desde os primórdios da humanidade. A organização da guerra na obra de 

Sun Tzu, os processos de organização e hierarquias na construção das pirâmides 

do Egito, e, até mesmo, o modelo de doze discípulos adotado por Jesus de acordo 

com a Bíblia são alguns dos fatos que apontam para a longevidade do tema de 

estrutura. Cientificamente, é estudado desde o início do século XX na Teoria 

Clássica da Administração. 

É possível um tema discutido desde datas longínquas ainda apresentar 

lacunas de estudo que venham a contribuir com a ciência e com as organizações? 

De fato, o tema de estrutura organizacional pode não estar nas “vitrines” das revistas 

e eventos científicos, entretanto o tema não perde sua relevância visto que a 

estrutura das organizações é um complexo meio de controle que está 

constantemente sendo recriado (ANDRIOLLO, 2002; HALL; SAIAS 1980). Nesse 

sentido, se faz necessário que os estudos sobre o tema sejam contínuos, garantindo 

as organizações desenvolvimento eficiente de todos os seus processos e eficácia no 

alcance dos seus resultados. 

A eficiência e eficácia são dois fatores que, de acordo com Lopes e Bernardes  

(2005) e Vieira e Vieira (2004), ainda deixam a desejar nas Instituições de Ensino 

Superior do Brasil, pois ainda não foi desenvolvido um modelo de estrutura 

organizacional que atenda as especificidades desse tipo de organizações. Sendo 

assim, percebe-se uma lacuna no que trata os estudos de estrutura das 

universidades, as quais tem se apresentado entre as principais responsáveis pelo 

desenvolvimento do país , segundo Geromel e Barbara, 2013.  

Vieira e Viera (2003), Vieira e Vieira (2004) e Lopes e Bernardes (2005), nos 

seus estudos relacionam a gestão do desempenho com a estrutura e diagnosticam 

os modelos de estrutura adotado pelas universidades brasileiras, e, a partir daí, 

evidenciam a necessidade de estabelecer mecanismos de gestão que contribuam 

com a capacidade de reflexão das demandas sociais, cada vez mais complexas e 

diferenciadas, e que possibilitem controle dos custos crescentes dos processos 

desenvolvidos pelas IES. É nesse sentido que eles alertam sobre o consenso na 

comunidade acadêmica de que “faz-se urgente e necessária a geração de um 

processo de organização e planejamento” das atividades da universidade (LOPES; 
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BERNARDES, 2005, p.3). Apesar de ainda carecer de uma cultura de planejamento, 

a UFRN, de modo geral, tem buscado avançar nesse aspecto. Essa é mais uma 

exposição, do lado prático, que revela a importância e necessidade de estudo do 

tema.  

As indicações para o desenvolvimento de um novo modelo de estrutura 

organizacional é constante em vários trabalhos, bem como é consensual na 

comunidade acadêmica, todavia existe uma etapa a ser cumprida, que precisa ser 

estudada detalhadamente, pois ela quem determinará o sucesso da proposição do 

novo modelo. Esta etapa de identificação da conjuntura organizacional, ou seja, 

diagnóstico, é que concentrará os esforços da presente pesquisa, e é assegurada 

por Seiffert e Costa (2007) como precípua para a criação da nova estrutura. Desta 

forma, a pesquisa buscou estabelecer as relações dos componentes da estrutura 

com o desempenho organizacional. Ao compreender essas relações dar-se-á o 

primeiro passo para que em trabalhos futuros, seja viável desenvolver um modelo 

que atenda as especificidades das instituições de ensino superior proporcionando 

maior eficiência e eficácia na condução das atividades.   

Para além do lado prático, anteriormente apresentado, a pesquisa visou, por 

meio de um instrumento quantitativo, evidenciar com clareza os componentes que 

constituem a estrutura organizacional no contexto da UFRN. Essa parte é 

importante, primeiro porque oportunizou a realização da pesquisa através de 

métodos quantitativos, contribuindo para novas formas de abordagem da temática. 

Segundo, pelo fato de poder contribuir no estabelecimento de um instrumento de 

coleta de dados que acople o maior número possível de componentes da estrutura 

organizacional, considerando as especificidades inerentes à organização 

“Universidade”.   

Outra parte importante do trabalho foi o estabelecimento de relações dos 

componentes de estrutura organizacional com as variáveis de desempenho 

organizacional. Desta forma, através de métodos qualitativos e quantitativos o 

estudo pode fazer inferências mais completas acerca da influência de cada um dos 

componentes da estrutura no desempenho organizacional, considerando o contexto 

da UFRN e a percepção dos seu gestores. Essas e outras inferências realizadas 

contribuíram com o aprofundamento do tema de estrutura com outras variáveis 

organizacionais, e ainda, a geração de informações que permitem compreender a 

atual estrutura da UFRN, servindo de meio para que em estudos futuros seja 
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possível o delineamento de um modelo de estrutura organizacional voltado para a 

cultura e especificidades das organizações universitárias.   

É válido destacar que a UFRN se apresenta como uma relevante unidade de 

análise para realização da pesquisa, visto que se insere no contexto das academias 

evidenciado na literatura, e ainda, considerando as limitações de tempo, geografia e 

recursos, a mesma tem escopo suficiente para realização da pesquisa, que poderá 

ser ampliada em estudos futuros, com inserção de outras IES. É importante 

destacar, que a presente dissertação é parte de um projeto que analisa as 

dimensões estruturais da UFRN, oriundo de uma demanda da Reitoria por 

atualização do seu modelo de gestão e estrutura organizacional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 

 Neste capítulo é discutido o embasamento teórico para o alcance dos 

objetivos da pesquisa e para tanto se dividiu em quatro partes: na primeira é 

realizada uma abordagem geral sobre a evolução dos estudos de estrutura 

organizacional, bem como são apresentados os principais conceitos para 

compreensão do tema; na segunda parte também são discutidas temáticas de 

estrutura organizacional, todavia com foco específico na estrutura das universidades 

brasileiras; na terceira parte são debatidos os principais componentes de estrutura 

organizacional, a partir da visão de autores que estudam o tema com esta 

perspectiva. Por fim, na última parte é delineado o conceito de desempenho 

organizacional, com inserções sobre o desempenho de universidades.  

 

 

 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

A literatura de estrutura organizacional é vasta, e portanto, assim como 

existem consensos, existem definições ainda não pacificadas sobre o que é, qual a 

função e a relevância do estudo da estrutura para as organizações. Em outras 

palavras, pode-se dizer que o tema, apesar de ser estudado há décadas, ainda é um 

constructo, haja vista que não existe um consenso consolidado (SEIFFERT; COSTA, 

2007; NADLER; TUSHMAN, 2000; RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980). 

Antes de tratar dos principais conceitos é importante compreender, de modo 

geral, a evolução dos estudos. No início, no período da administração científica ou 

teoria clássica da administração os estudos de estrutura enfocavam o aspecto 

formal da administração, tendo como preocupação a padronização e a supervisão 

direta (TAYLOR, 1990; FAYOL, 1989). Com o advento da Escola das Relações 

Humanas, passou-se a considerar a presença dos aspectos informais da estrutura 

oriundos das relações não oficializadas nas unidades de trabalho, incentivando o 

foco nas pessoas e suas relações (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

Weber (1994) também contribui com o tema nos seus estudos sobre 

economia e sociedade, onde passou a considerar as organizações como estruturas 

sociais, propondo a burocracia como um tipo de poder de caráter racional que 
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pudesse tratar o conflito entre os interesses da organização e as vontades pessoais. 

Já nos anos 1970, ainda prevalecendo o modelo burocrático, foram inseridos novos 

aspectos no estudo da estrutura organizacional, passando a considerá-la como um 

reflexo da situação do ambiente (DAFT, 2008).  

Mintzberg e Quinn (2001) consideram que a referida abordagem contingencial 

não é abrangente e passa a tratar da abordagem da configuração, onde as 

dimensões do desenho da organização devem ser configurados de maneira lógica 

em grupos internos consistentes (MORGAN, 1996; DONALDSON, 1998; 

ANDRIOLO, 2000; MINTZBERG; QUINN, 2001; FARIA; FISCHER, 2001; PAULA, 

2007). Dado o ambiente instável e exigente na qual passaram a ser inseridas as 

organizações, surgiram outras formas organizacionais que de acordo com Faria e 

Fischer (2001) foram desenvolvidas para trabalhar com o aprendizado e a 

necessidade de adaptabilidade nas organizações. A figura 1 ilustra, em linhas 

gerais, a evolução das abordagens acerca de estrutura organizacional. 

 

Figura 1: Evolução das abordagens de Estrutura Organizacional  

       Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Tratadas as principais abordagens, resumidas na figura 1, que marcaram a 

evolução do estudo do tema, as quais não se anulam, e até certo ponto se 

complementam, é importante conceituar a estrutura organizacional. Para isso neste 

tópico, além das definições, também é delineado sobre as partes básicas da 

estrutura de uma organização e os fatores que influenciam-na. 

 Chandler (1962), um dos precursores do estudo de Estrutura Organizacional, 

ao definir o tema, considera que independente de uma definição formal ou informal, 

a estrutura aborda dois aspectos. O primeiro, referente as linhas de autoridade e 

comunicação entre os diferentes níveis da organização, e o segundo aspecto, as 

informações e os dados que fluem por essas linhas. Nesse sentido, Hall e Saias 

(1980) explicam que a estrutura é mais do que o planejamento da rede de trabalho, 
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é o que acontece nessa rede, no que se trata das interações das partes que a 

constituem, sendo resultado desse processo a cultura organizacional, que se reflete 

através das ideias, crenças e valores das pessoas que formam a organização. 

Ranson, Hinings e Greenwood (1980) colaboram com a explicação anterior, pois 

asseguram que a estrutura é constituída e constitutiva, ou seja, os autores veem, 

segundo Andriollo (2000, p. 22), a “estrutura como um complexo meio de controle, 

que é continuamente produzido e recriado em interação e que, ao mesmo tempo, 

modela essa interação”. Assim, com base no que já foi exposto, pode-se dizer que a 

estrutura organizacional é um conjunto de interações que ocorrem, através de 

mecanismos de comunicação, em todos os níveis hierárquicos da organização. 

 Mintzberg (2012) considera que estrutura organizacional refere-se a todos os 

meios onde o trabalho é dividido em diversas atividades (ou processos) e como 

essas são coordenadas. A definição de Teixeira (2005) citado por Faria e Madeira 

(2011), explana a conceituação de Mintzberg (2012) ao tratar a estrutura como um 

conjunto de interações formais por aqueles que constituem a organização. Dessa 

forma, ainda segundo Teixeira (2005), é ela quem define as competências das 

unidades organizacionais, bem como a forma de colaboração entre essas unidades. 

Na perspectiva discorrida no parágrafo anterior, Hall (1984) elenca três 

funções básicas que a estrutura precisa atender: 1) proporcionar a realização dos 

objetivos organizacionais e o alcance de metas; 2) colaborar com a minimização da 

influência das vontades do indivíduo sobre a organização, ou no mínimo 

regulamentá-la; e 3) ser o contexto onde o poder é exercido. Essas três funções 

básicas corroboradas podem ser visualizadas no conceito de Vasconcellos e 

Hemsley (1997) ao assegurarem que a estrutura organizacional é resultado de um 

processo de distribuição da autoridade, especificação das atividades em todos os 

níveis da organização e delineamento de um sistema de comunicação que permite a 

interação entre os indivíduos, possibilitando a realização das atividades e exercício 

da autoridade para que os objetivos sejam alcançados.  

Stoner e Freeman (1995) também contribuem com a definição de estrutura e  

consideram-na como as interações entre as partes que a compõe e os cargos de 

uma organização, especificando a divisão e interligação das tarefas, através do nível 

de especialidade do trabalho, apontando, ainda, as relações de subordinação, por 

meio da hierarquia e autoridade. As partes que compõe uma organização, tratadas 
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no conceito de Stoner e Freeman (1995), são definidas em cinco por Mintzberg 

(2012), de acordo com a figura 2:  

 

Figura 2: Partes básicas da Organização 

                       Fonte: Mintzberg (2012, p.22) 

 

Na base da figura tem o que Mintzberg (2012) denomina de núcleo 

operacional ou nível operacional, nesta parte da organização são desenvolvidas as 

atividades básicas de produção ou prestação de serviços, ou seja, é a parte de 

execução do trabalho. No topo da figura está a cúpula estratégica ou nível 

estratégico responsável, segundo Mintzberg (2012) e Seiffert e Costa (2007),  por 

assegurar que a organização cumpra sua missão, e também por definir as diretrizes 

de atuação para alcance dos resultados. Para estabelecer a integração e a 

comunicação entre o nível operacional e a cúpula estratégica, Mintzberg (2012) 

aborda o nível intermediário, que além dessa função de integração, também é 

responsável pela coordenação do trabalho do núcleo operacional.  

Dependendo do tamanho da organização são estabelecidas as outras duas 

partes, ambas relacionadas à atividades de assessoria. A tecnoestrutura, no lado 

esquerdo da figura 2, é responsável, segundo Mintzberg (2012) por tornar o trabalho 

das outras partes mais eficiente e eficaz, por meio do planejamento e pela 

organização de métodos, os quais visam obter sistemas de trabalho que permitam a 

padronização da organização. O staff de suporte ou assessoria de apoio, esbouçado 

no lado direito da figura 2, não interfere no fluxo de trabalho como a tecnoestrutura, 

e de acordo com Mintzberg (2012) e Seiffert e Costa (2007) é responsável por dar 
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apoio às demais atividades da organização, na forma de serviços de apoio, serviços 

jurídicos, relações públicas dentre outras. 

Além de compreender as partes básicas da estrutura de uma organização 

também é importante compreender os fatores que afetam ou determinam essa 

estrutura. Child (1972) apresenta, a princípio, os fatores ambiente, tamanho e 

tecnologia, e em seguida aborda o fator escolha estratégica.  

Quanto ao ambiente, Child (1972) argumenta que as condições ambientais 

são restrições críticas para a escolha da estrutura a ser adotada. Mintzberg (2012) 

explica que não é diretamente o ambiente, mas sim o efeito que ele gera sobre a 

organização, que exigirá dela habilidades para enfrentá-lo, lidando com sua 

diversidade e ainda fornecendo as respostas de forma rápida. Machado e Silveira 

(1998), ao analisarem Hall (1984), explicam que a relação entre ambiente e estrutura 

não pode ser vista de forma unilateral, pois da mesma forma que o ambiente afeta a 

estrutura, a interpretação desse ambiente é realizado por pessoas que tem sua 

percepção influenciada por sua posição na estrutura. 

Ao discutir o fator tecnologia como argumento para definição da estrutura, 

Child (1972) esclarece que existem vários formas de interpretar o conceito de 

tecnologia. Ele analisa duas definições, a de Woodward (1965) para “operations 

technology”, que refere-se tanto ao equipamento quanto ao sequenciamento de 

atividades no fluxo de trabalho da organização; e a de Perow (1967) para “materials 

technology” que trata das características dos materiais físicos e informacionais 

utilizados pela organização. Child (1972) explica que ambos autores consideram que 

a natureza das variáveis tecnológicas apresentam implicações importantes para uma 

concepção eficaz da estrutura organizacional. Entretanto, Hall (1984) e Seiffert e 

Costa (2007) alertam que a variável tecnologia, assim como o tamanho, 

isoladamente, não podem ser considerados como determinantes para a estrutura. 

Child (1972) considera que alguma influência que o tamanho venha exercer 

sobre a estrutura organizacional é moderada pelo fator tecnologia. Machado e 

Silveira (1998, p.41) explicam que o fator tamanho, também não é de fácil 

conceituação, entretanto apontam quatro componentes: “a capacidade física, o 

pessoal disponível, os insumos e produtos organizacionais e os recursos distintos 

disponíveis, sob a forma de riqueza ou de bens líquidos [...]”. Mintzberg (2012) 

aborda a temática tamanho concomitantemente com a idade da organização, e os 

considera como uma sequência de transições distintas entre estágios de 
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desenvolvimento, e afirma existir evidências sobre os efeitos da idade e do tamanho 

sobre a estrutura da organização. 

O fator escolhas estratégicas aborda, segundo Child (1972), o poder de 

decisão sobre a lógica estrutural de uma organização, em relação aos limites 

impostos pelo contexto para execução das atividades, e em relação ao processo de 

avaliação das ameaças e oportunidades para decidir sobre as estratégias 

organizacionais. Drucker (1977) explica que a estrutura segue a estratégia, logo 

precisa ser formatada a partir das finalidades, metas e objetivos da organização para 

garantir a consecução dos mesmos. Hall (1984) colabora com as duas 

conceituações anteriores, e conclui que a política interna da organização influencia 

na definição dos seus arranjos estruturais, manipulam as características ambientais 

e a seleção dos padrões de desempenho.  

É importante ressaltar que os quatro fatores apresentados não são 

exclusivos, mas sim interagem em maior ou menor grau de acordo com o ambiente 

em que a organização está inserida (CHILD, 1972; HALL, 1984; SEIFFERT; COSTA, 

2007, MINTZBERG, 2012).        

Com base no que foi discutido ao longo deste tópico pode-se dizer que a 

estrutura organizacional é o contexto que organiza as interações entre pessoas e 

processos e os mecanismos de coordená-los para atingir os objetivos da 

organização. No âmbito das pessoas, trata das relações de poder, autoridade e 

comunicação; e no âmbito dos processos, trata do encadeamento, formalização e 

integração de todas as atividades que compõe a organização.   

 

 

2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

 

Antes de tratar especificamente da estrutura organizacional das universidades 

brasileiras, é importante definir o modelo ideal que deveria ser adotado por 

instituições desta natureza: o modelo da organização profissional ou, como é mais 

conhecido, burocracia profissional. Mintzberg (2001) afirma que as universidades, 

assim como os hospitais, são exemplos próprios deste tipo de organização. 

Mintzberg (2001, p. 272) assegura que “uma organização pode ser 

burocrática sem ser centralizada”, assim deveriam funcionar as universidades, por 



 27 

serem organizações que possuem trabalhos complexos que precisam ser realizados 

e controlados por profissionais que têm suas habilidades aperfeiçoadas ao longo 

desse processo. Entretanto, como evidenciam Vieira e Vieira (2004), o que existe 

nas universidades é um excesso de burocratização com forte valorização das 

atividades administrativas, inibindo de certa forma, um melhor desempenho das 

suas atividades fins. Mintzberg (2012, p. 213) esclarece que: 

A burocracia profissional baseia-se na coordenação da padronização 
das habilidades e em seus parâmetros de design associados, o 
treinamento e a doutrinação. Contrata profissionais especializados, 
devidamente treinados e doutrinados, para o núcleo operacional e, 
depois, concede-lhes considerável controle sobre seu trabalho.     

 Quando Mintzberg (2012) fala de controle do próprio trabalho, ele se refere a 

“liberdade” do profissional de agir diretamente com seu cliente, sem depender de 

seus pares. Bidwell (1965, p.976), citado por Mintzberg (2012), exemplifica com o 

caso do professor que “trabalha sozinho na sala de aula, relativamente oculto dos 

colegas e superiores, e desfruta de ampla autonomia nesse local”. Com base na 

citação e no exemplo, nota-se que a padronização de habilidades é o principal 

mecanismo de coordenação nesse tipo de organização, que tem como parte-chave 

da organização o núcleo operacional (MINTZBERG, 2001; BHÖM, 2006; 

MINTZBERG, 2012). 

 O núcleo operacional, já conceituado anteriormente, é a parte-chave do 

modelo da burocracia profissional, e, portanto, grande parte do poder está (ou 

deveria estar) contido nele, ou seja, o modelo em discussão é uma estrutura 

descentralizada nas dimensões vertical e horizontal, em que os profissionais, além 

de exercerem autocontrole do seu próprio trabalho, buscam também o controle 

coletivo das decisões relacionadas a eles (BHÖM, 2006; MINTZBERG, 2012). 

Todavia, como esclarecem Machado e Silveira (1998), nas universidades brasileiras 

existe um distanciamento entre a origem do problema e onde a sua decisão é 

tomada, apontando para a falta de descentralização, implicando negativamente no 

desenvolvimento eficiente das atividades.  

É importante acrescentar que na organização profissional a assessoria de 

apoio também é plenamente desenvolvida, entretanto não na mesma intensidade do 

núcleo operacional (MINTZBERG, 2012). A assessoria de apoio, de acordo com 

Mintzberg (2012), atua para desempenhar o trabalho rotineiro, formalizado, de modo 

que os profissionais do núcleo operacional, no caso das universidades os 

professores, possam exercer suas atividades especializadas. Contudo, o que tem 
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ocorrido nas instituições universitárias brasileiras, conforme Vieira e Vieira (2004, 

p.184), é o alargamento das atividades administrativas (assessoria de apoio) “[...] em 

detrimento da expansão, da qualidade e da funcionalidade interdisciplinar nas 

atividades fins” .  

A burocracia profissional enfatiza a autoridade de natureza profissional, 

explicada por Mintzberg (2012, p.215) como “o poder do conhecimento 

especializado (expertise)”. É nesse tipo de poder, segundo Lopes e Bernardes 

(2005), que se baseia o modelo de gestão das universidades, e não na autoridade 

de natureza hierárquica, oriunda do modelo burocrático tradicional. A questão é que, 

conforme Vieira e Vieira (2004) existe uma grande resistência da instituição 

universitária brasileira à mudança, as quais continuam preservando seus modelos 

estruturais completamente burocráticos tanto na esfera administrativa quanto na 

acadêmica.  

A reforma de 1968, na forma da Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, 

segundo Vieira e Vieira (2003), é uma das principais responsáveis pelo atual estado 

burocrático das instituições de ensino superior do Brasil, mesmo com as alterações 

propostas pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (FÁVERO, 1991; MACHADO; SILVEIRA, 1998; LOPES; 

BERNARDES, 2005). 

O modelo delineado pelo consultor Rudolph Acton, em 1968, que propunha 

uma forma empresarial das universidades e, ainda, desvinculação do poder público, 

trouxe um modelo estrangeiro de estrutura organizacional para as instituições de 

nível superior do Brasil, além do mais, segundo autores da área, sem realizar as 

ponderações necessárias para adaptações ao contexto nacional. Fávero (1991) 

declara que o modelo tinha no rendimento e na eficiência as suas finalidades 

principais. Deve-se destacar, ainda, que no modelo proposto ficou evidenciada a 

separação entre a formulação e a execução da política universitária, colocando os 

departamentos de ensino como a unidade organizacional no nível mais baixo da 

hierarquia (LOPES; BERNARDES, 2005). Vieira e Vieira (2004) aprofundam as 

discussões acerca dos departamentos e asseveram que é uma estrutura 

desproporcional, burocrática e negativa, pois alocam em um mesmo ambiente, sem 

definições específicas, as três funções básicas da universidade – ensino, pesquisa e 

extensão.   
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Mesmo com restrições governamentais, em virtude da proposta de 

desvinculação do Estado, várias recomendações do modelo de Acton foram 

adotadas para a formulação da Lei nº 5.540/68 (FÁVERO, 1991; LOPES; 

BERNARDES, 2005), a qual de acordo com Vieira e Vieira (2004, p. 181) “foi uma 

tentativa de modernizar estruturas desatualizadas que operacionalizavam uma 

organização multifuncional complexa e burocrática nas áreas administrativa e 

acadêmica”. Lopes e Bernardes (2005, p.8) evidenciam que foram quatro os 

modelos de estrutura organizacional que surgiram com a Reforma de 1968: 1) 

departamentos agrupados em um pequeno número de centros; 2) agregação dos 

departamentos em um número maior de institutos ou faculdades; 3) vinculação 

direta dos departamentos à administração superior; e 4) departamentos agregados à 

institutos ou faculdades e estes vinculados aos centros. Na figura 3 a seguir são 

ilustrados os referidos modelos:    

 

Figura 3: Modelos de Estrutura das universidades brasileiras de acordo com a Reforma de 1968 

 Fonte: Adaptado de Lopes e Bernardes, 2005, p.8. 
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O estudo de Lopes e Bernardes (2005) aponta que, antes da publicação da 

LDB, os modelos 1 (departamentos vinculados à centros) e 2 (departamentos 

vinculados à institutos ou faculdades) prevaleciam. Isso significa, de acordo com o 

estudo, que 86% (oitenta e seis por cento) das universidades pesquisadas adotavam 

um desses dois modelos. Pode-se dizer que, independente dos modelos que mais 

prevaleceram, todos tinham o departamento na sua base, que para Vieira e Viera 

(2003, p.902), é um modelo esgotado, do qual “não se pode esperar nada além de 

impasses que, com o tempo, conduzirão à ruptura sistêmica, sempre que na 

instituição, e sobre ele, forem exercidas forças inovadoras”. 

Em 1996 houve uma nova reforma na educação brasileira, através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996), a qual regulariza o sistema educacional do Brasil com base nos princípios 

da Constituição Federal de 1988. Teve dentre seus objetivos prover mudanças no 

arcabouço estrutural das IES, contudo os novos modelos previstos na LDB são 

todos derivações dos modelos criados com a Lei 5.540/68, alterando apenas a 

utilização dos cursos em detrimento dos departamentos e aumento da autonomia 

das universidades na organização de seus cursos e programas. Sendo assim foram 

estes os modelos criados pela LDB: 1) agregação de cursos em poucos centros ou 

áreas; 2) agrupamento de cursos em um número maior de faculdades; 3) cursos 

vinculados à administração de um campus; e 4) ligação direta de cursos à 

administração superior (LOPES; BERNARDES, 2005). A figura 4 esbouça as 

alterações na estrutura das universidades advindas com a LDB. 

    Mesmo os modelos propostos na LDB sendo derivados dos modelos da Lei 

nº 5.540/68, de acordo com o estudo de Lopes e Bernardes (2005), 82% (oitenta e 

dois por cento) das universidades públicas pesquisadas mantiveram seus modelos 

inalterados. Esse dado reflete o paradoxo corroborado por Vieira e Vieira (2003), de 

que as universidades produzem conhecimentos que contribuem para inovação 

flexibilização, modernização, eficiência e eficácia de outras organizações, porém 

mantém suas estruturas caracterizadas pelo excesso de burocracia, morosidade do 

processo decisório, e, de modo geral, pela baixa eficiência. 
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 Figura 4: Modelos de Estrutura das universidades brasileiras propositadas pela LDB 

  Fonte: Adaptado de Lopes e Bernardes, 2005, p.10. 

 

É possível afirmar, de acordo com Vieira e Viera (2003), que de fato, a 

estrutura das universidades teve sua complexidade ampliada com as reformas 

realizadas, pois passaram a ser formadas pelo conjunto dos diversos modelos 

sugeridos, ou seja, as universidades passaram a ser compostas por centros, 

faculdades, institutos, escolas, departamentos, coordenações de cursos, além dos 

diversos órgãos administrativos. Em outras palavras, Vieira e Viera (2004, p.184) 

explicam que as universidades “[...] tornaram-se instituições amplamente complexas, 

de ampla multiplicidade orgânica e de poderes segmentados”.  

Nesta perspectiva, a reestruturação organizacional das universidades poderá 

paulatinamente romper com a tradição das instituições de ensino superior, 

contribuindo para adoção de processos administrativos atualizados e inovadores, 

constituição de novas configurações de poder e autoridade, caracterizados pela 

simplicidade e com base em recursos estratégicos (VIEIRA; VIEIRA, 2003; VIEIRA, 
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VIERIA, 2004; MACHADO; SILVEIRA, 1998). Nessa perspectiva, Tousignant (1990) 

propõe a estrutura das universidades como uma pirâmide invertida, com poder 

baseado no saber, na qual no topo devem estar os docentes e na base os cargos 

administrativos para servi-los.  

Por fim, deve-se evidenciar, de acordo com Vieira e Viera (2003) e Machado e 

Silveira (1998) que uma estrutura mais flexível das universidades contribui para a 

adoção de novas tecnologias de gestão, possibilitando que permaneçam ou passem 

a ocupar espaço na vanguarda do conhecimento, na qual construirá a sua nova 

atualidade. E essa nova atualidade poderá ser, como prevê Drucker (1997), 

delineada em uma estrutura organizacional virtual.    

 

 

2.3 COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A abordagem das configurações de Mintzberg (2012) propõe a análise da 

estrutura organizacional por meio de componentes, os quais ao longo da evolução 

dos estudos foram sendo acrescentados no constructo do tema. O quadro 1, a 

seguir, apresenta algumas das principais abordagens do tema, segundo a 

percepção de cada autor. 

Nas abordagens apresentadas no quadro 1, existem divergências e 

convergências. As divergências se referem, principalmente, 1) a denominação 

utilizada para o conjunto de componentes, ou seja, cada autor tem uma forma 

específica de chamar o agrupamento dos elementos que explicam ou constituem o 

conceito de estrutura organizacional; e, 2) a quantidade de elementos (dimensões, 

componentes, parâmetros) que compõe o modelo, que, de acordo com Seiffert e 

Costa (2007), pode ser explicado pela forma de abordagem adotada, ou seja, 

aqueles autores com enfoques mais teóricos subdividem menos os elementos, 

dando uma conotação mais generalista, já os autores com enfoque mais aplicado, à 

exemplo de Mintzberg, especificam mais, possibilitando uma aproximação maior 

com a prática organizacional. Enquanto às convergências ocorrem no âmbito de 

conceituação, ou seja, ainda que as abordagens possuam nomenclatura e 

quantidades diferentes, os componentes se assemelham quando considerado as 

definições realizadas pelos autores. 
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Quadro 1: Abordagens acerca dos componentes da Estrutura Organizacional 

AUTORES (ANO) 
COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Denominação Componentes 

Zey-Ferrell (1979) Dimensões 

 Poder e centralização;  

 Complexidade;  

 Formalização; 

 Comunicação. 

Vasconcellos (1982) 
Componentes 

básicos 

 Sistema de atividade; 

 Sistema de autoridade; 

 Sistema de comunicação. 

Hall (1984) Dimensões 

 Complexidade (diferenciação horizontal; 
diferenciação vertical; e dispersão espacial); 

 Formalização;  

 Centralização. 

Stoner e Freeman (1995) 
Elementos da 

Estrutura 

 Especificação das tarefas (divisão do trabalho e 
departamentalização); 

 Padronização das tarefas; 

 Coordenação das atividades; 

 Centralização e descentralização de decisões; 

 Tamanho da unidade de trabalho. 

Daft (2008) 
Componentes-

chave 

 Hierarquização 

 Departamentalização 

 Fluxos de Informações 

Mintzberg (2001), Mintzberg, Lampel, 
Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg 

(2012); 

Parâmetros de 
Desenho 

 Especialização do trabalho;  

 Formalização do comportamento;  

 Treinamento e doutrinação; 

 Agrupamento das Unidades;  

 Tamanho das Unidades;  

 Sistema de Planejamento e Controle;  

 Dispositivos de Ligação;  

 Descentralização Vertical;  

 Descentralização Horizontal. 

Vasconcellos e Hemsley (1997)  
Elementos do 

Desenho 

 Departamentalização; 

 Descentralização; 

 Localização das assessorias; 

 Amplitude de controle; 

 Níveis hierárquicos; 

 Delegação ou descentralização da autoridade; 

 Sistema de comunicação; 

 Grau de formalização. 

Faria e Madeira (2011) Dimensões 

 Complexidade e integração; 

 Centralização;  

 Formalização; 

 Desenho. 

Claver-Cortés, Pertusa-Ortega e 
Molina-Azorín (2012) 

Dimensões 

 Centralização; 

 Formalização; 

 Complexidade 

Texeira, Koufteros e Peng (2012) Constructos 

 Centralização; 

 Níveis hierárquicos (flatness); 

 Especialização (departamentos e empregados). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Antes de conceituar cada um dos componentes da estrutura organizacional, é 

necessário relacionar os componentes para que possam ser evidenciadas as 

convergências conceituais. Para facilitar e dar mais dinamismo às relações entre os 

elementos de estrutura tratados por cada autor, elaborou-se o quadro 2, a partir da 



 34 

abordagem mais generalista, portanto foi adotada a classificação de Vasconcellos 

(1982). As relações estabelecidas no quadro foram definidas a partir de interação 

teórica.  

 

Quadro 2: Relação entre os componentes da Estrutura Organizacional 

AUTORES (ANO) COMPONENTES 

Vasconcellos (1982) Sistema de atividade  Sistema de autoridade  Sistema de comunicação  

Zey-Ferrell (1979) 
Complexidade; 
Formalização 

Poder e centralização  Comunicação  

Hall (1984) 
Complexidade; 
Formalização 

Centralização - 

Stoner e Freeman 
(1995) 

Especificação das tarefas; 
Padronização das tarefas ; 

Coordenação das 
atividades; Tamanho da 

unidade de trabalho 

Centralização e 
descentralização de 

decisões  
- 

Mintzberg e Quinn 
(2001), Mintzberg, 
Lampel, Quinn e 

Ghoshal (2006), e 
Mintzberg (2012) 

Especialização do 
trabalho; Formalização do 

comportamento; 
Treinamento e 

doutrinação; Agrupamento 
das Unidades; Tamanho 

das Unidades; Sistema de 
Planejamento e Controle 

Descentralização Vertical;   
Descentralização 

Horizontal 

Dispositivos de Ligação 
 

Vasconcellos e 
Hemsley (1997)  

Departamentalização; 
Localização das 

assessorias; Grau de 
formalização 

Descentralização; 
Amplitude de controle; 

Níveis hierárquicos; 
Delegação da autoridade 

Sistema de comunicação 

Daft (2008) Departamentalização Hierarquização Fluxos de informações  

Faria e Madeira 
(2011) 

Complexidade e 
integração; Formalização; 

Desenho 
Centralização; Desenho - 

Claver-Cortés, 
Pertusa-Ortega e 

Molina-Azorín (2012) 

Formalização; 
Complexidade 

Centralização - 

Texeira, Koufteros e 
Peng (2012) 

Especialização 
(departamentos e 

empregados) 

Centralização; 
Níveis hierárquicos 

(flatness) 
- 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

A relação apresentada no quadro anterior é teórica com base na definição dos 

autores sobre cada um dos elementos que acreditam compor o constructo da 

Estrutura Organizacional. Percebe-se que a maioria dos autores concentram seus 

elementos no âmbito dos sistemas de atividades e de autoridade, e apenas Zey-

Ferrell (1979); Mintzberg (2001),  Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e 

Mintzberg (2012); Vasconcellos e Hemsley (1997); e Daft (2008) que apontaram 

diretamente elementos relacionados ao sistema de comunicação. A abordagem dos 

três sistemas de Vasconcellos (1982) norteou a formação dos componentes que 

foram estudados na presente pesquisa, portanto, antes mesmo de conceituar cada 
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um daqueles componentes, é necessário definir do que se trata cada um dos 

sistemas. 

O primeiro sistema tratado por Vasconcellos (1982) é o sistema de atividades, 

que de acordo com Santos (2001) trata da divisão das tarefas da organização dentre 

todos os níveis hierárquicos e assessorias evidenciados por Mintzberg (2012) e 

Mintzberg e Quinn (2001) ao tratar das partes básicas da organização, ou seja, o 

nível estratégico, o intermediário (tático) e o operacional, e as assessorias (staff de 

suporte e tecnoestrutura). De acordo com Vasconcellos (1982) e Vasconcellos e 

Hemsley (1997) três elementos devem ser considerados nesse sistema: 1) 

departamentalização – agrupamentos das atividades em unidades administrativas; 

2) linha de assessoria – facilitar o trabalho das linhas hierárquicas (ou do 

administrador) realizando atividades delegadas; 3) nível de especialização do 

trabalho – organizar as atividades de acordo com o nível de competência 

necessário.  

O sistema de autoridade, segundo sistema, de acordo com Vasconcellos 

(1982) e Santos (2001), trata do poder de tomar decisões e comandar as pessoas, 

ou seja, a distribuição do poder formal, o qual está relacionado com: 1) amplitude de 

controle e níveis hierárquicos – número de subordinados que um chefe pode 

coordenar; 2) nível de descentralização – permissão para que certos níveis de 

decisões possam sem ser tomados em níveis hierárquicos inferiores; 3) delegação 

de autoridade – transferência do poder do chefe para seu subordinado 

(VASCONCELLOS; HEMSLEY, 1997).  

 O último sistema tratado por Vasconcellos (1982) é o de comunicação, que 

de acordo com Santos (2001) seria como uma rede onde fluem as informações que 

permitem o funcionamento da organização de forma integrada. Nesse caso deve ser 

bem definido pela organização “o que comunicar, como comunicar, quando 

comunicar e de quem é a comunicação” (SANTOS, 2001, p. 3).            

Evidenciadas as definições de cada um dos sistemas de Vasconcellos (1982), 

apresenta-se o quadro 3, no qual são indicados os componentes que nortearam a 

realização da pesquisa. Para construção do referido quadro foi considerada a 

interação teórica entre os conceitos de cada componente. Desta forma, no quadro 

constam também os autores que embasam cada um dos elementos de estrutura 

organizacional.  
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Quadro 3: Agrupamento dos componentes da estrutura organizacional a partir dos Sistemas de 
Vasconcellos (1982) 

SISTEMAS 
VASCONCELLOS (1982) 

COMPONENTES DA 
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
AUTORES (ANO) 

Sistema de Atividade 
 

Formalização 

Zey-Ferrell (1979); Hall (1984); Stoner e Freeman 
(1995); Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, 
Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg 
(2012); Vasconcellos e Hemsley (1997); Faria e 
Madeira (2011) Claver-Cortés, Pertusa-Ortega e 
Molina-Azorín (2012). 

Especialização 

Hall (1984), Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, 
Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg 
(2012); Claver-Cortés, Pertusa-Ortega e Molina-
Azorín (2012); Texeira, Koufteros e Peng (2012). 

Treinamento e 
internalização 

Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, Lampel, 
Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012). 

Departamentalização 
Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, Lampel, 
Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012); 
Vasconcellos e Hemsley (1997); Daft (2008). 

Sistema de Autoridade 

Descentralização / 
Centralização 

Zey-Ferrell (1979); Hall (1984); Stoner e Freeman 
(1995); Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, 
Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg 
(2012); Vasconcellos e Hemsley (1997); Faria e 
Madeira (2011); Claver-Cortés, Pertusa-Ortega e 
Molina-Azorín (2012); Texeira, Koufteros e Peng 
(2012). 

Coordenação das 
atividades 

Stoner e Freeman (1995); Mintzberg e Quinn 
(2001), Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), 
e Mintzberg (2012). 

Amplitude de Controle 
Stoner e Freeman (1995); Mintzberg e Quinn 
(2001); e Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal 
(2006);  Vasconcellos e Hemsley (1997). 

Hierarquização  
Vasconcellos e Hemsley (2002); Daft (2008); 
Texeira, Koufteros e Peng (2012). 

Sistema de Comunicação 
 

Comunicação 
 

Zey-Ferrell (1979); Mintzberg e Quinn (2001); e 
Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006); 
Vasconcellos e Hemsley (1997); Daft (2008). 

  Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Os nove componentes de estrutura organizacional, categorizados de acordo 

com os sistemas de Vasconcellos (1982), apresentados no quadro 3, são definidos, 

isoladamente, nos tópicos que seguem. Foram estes os componentes que se 

buscou identificar no contexto da UFRN.  

 

 

 

2.3.1 Formalização 

 

 A formalização é um componente da estrutura organizacional que está 

presente nas abordagens de Zey-Ferrell (1979); Mintzberg e Quinn (2001), 

Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006) e Mintzberg (2012); Hall (1984); Stoner 
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e Freeman (1995); Vasconcellos e Hemsley (1997); Faria e Madeira (2011) e Claver-

Cortés, Pertusa-Ortega e Molina-Azorín (2012), e se insere, teoricamente, como um 

dos elementos do sistema de atividade de Vasconcellos (1982). 

 De acordo com Seiffert e Costa (2007), o conceito de formalização trata do 

processo de padronização das atividades organizacionais, em outras palavras, 

Mintzberg (2012) revela que formalizar é tornar o comportamento regulamentado. 

Hall (1984) corrobora com as imediatas definições ao assegurar que a formalização 

compreende as normas e os procedimentos criados pela organização para amenizar 

a influência do ambiente e das pessoas sobre sua atuação. Neste sentido, Stoner e 

Freeman (1995) concluem que a padronização dos procedimentos atua para garantir 

a previsibilidade das atividades. Em linhas gerais, depreende-se que a formalização 

trata da criação de regras – seja na forma de manuais ou descrições de cargos, por 

exemplo – que, de certa forma, constrói os limites da atuação de cada cargo da 

organização, ou seja, determina o “modo de fazer” de cada atividade, evitando 

variações na realização dessas atividades (ZEY-FERRELL, 1979; MINTZBERG et 

al., 2006; VASCONCELLOS; HEMSLEY, 1997; FARIA; MADEIRA, 2011; CLAVER-

CORTÉS; PERTUSA-ORTEGA; MOLINA-AZORÍN, 2012). 

 Mintzberg (2012, p.45) trata de três formas que o comportamento pode ser 

formalizado ou padronizado: 1) pela posição, onde “as especificações estão 

associadas à própria atividade”, a exemplo de uma descrição de cargos; 2) pelo 

fluxo de trabalho, onde para cada etapa do trabalho são atribuídas orientações 

formais (especificações), como uma lista de procedimentos que devem ser 

realizados; e, 3) por regras, quando as especificações são gerais, para o todo de 

uma organização, por exemplo um regimento geral. Esses mecanismos de 

formalização do trabalho são adotados para reduzir a variabilidade do 

comportamento, visando torná-lo mais previsível e, portanto, mais simples de ser 

controlado (MINTZBERG, 2012; SEIFFERT; COSTA, 2007). 

 A formalização é mais presente no núcleo operacional da organização, em 

virtude de nesse espaço ocorrerem mais atividades repetitivas, colaborando com o 

processo de padronização. Nesse contexto, a formalização se relaciona com o 

conceito de especialização horizontal, pois como fora dito, quanto mais 

especializada uma tarefa, mais fácil será padronizá-la (MINTZBERG, 2012; 

SEIFFERT; COSTA, 2007). 



 38 

 É necessário ainda, para ampliar o entendimento do tema, visualizar a 

formalização em um reta, onde, de acordo com Mintzberg (2012), em uma 

extremidade se tem as organizações burocráticas (mecânicas) altamente 

padronizadas, e na outra, as organizações de estrutura orgânica com pouco ou 

nenhum grau de formalização. 

 Por fim, deve-se compreender que a formalização é um meio para tornar a 

organização mais eficiente e eficaz, e como alertam Seiffert e Costa (2007), não 

pode ser vista como um fim em si mesma, ou seja, formalizar em excesso pode 

gerar “miopia mercadológica”, em virtude da organização perder seu foco no 

ambiente externo ao se dedicar em excesso aos seus processos internos 

(MINTZBERG, 2012).    

 

    

 

2.3.2 Especialização 

 

 A especialização, que refere-se ao grau de divisão do trabalho (SEIFFERT; 

COSTA, 2007), foi o segundo componente da estrutura organizacional que se 

buscou evidenciar, por meio de métodos quantitativos, no contexto da UFRN. No 

presente estudo, os autores que estudam a estrutura por meio de dimensões, que 

trataram do tema da especialização foram Hall (1984), Mintzberg e Quinn (2001), 

Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012); Texeira, Koufteros 

e Peng (2012). Esse componente, de acordo com as definições, também está 

relacionado ao sistema de atividades de Vasconcellos (1982). 

 Hall (1984) e Claver-Cortés, Pertusa-Ortega e Molina-Azorín (2012) trataram 

deste tema, através dos estudos relativos ao que denominaram de complexidade. 

Hall (1984) acredita que a complexidade possui três elementos principais: 1) a 

diferenciação horizontal, 2) a diferenciação vertical e 3) a dispersão espacial. Já os 

outros autores consideram apenas os dois primeiros tipos de diferenciação. De 

acordo com Seiffert e Costa (2007), que cita Mintzberg (1983) e Bowditch e Buono 

(1992) para respaldar sua afirmação, a especialização equivale ao conceito de 

diferenciação. Desta forma, ao tratar dos três elementos da complexidade, 

principalmente os dois primeiros, Hall (1984) está abordando as duas formas de 

especialização apresentadas por Mintzberg (2012) e Mintzberg et al. (2006). 
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 As duas formas de especialização do trabalho tratadas por Mintzberg (2012) 

são: especialização horizontal e especialização vertical. O primeiro tipo refere-se a 

forma mais comum de dividir o trabalho, que é quando esse é dividido em pequenas 

atividades. O exemplo da fábrica de alfinetes dado por Adam Smith é clássico para 

entender o conceito de especialização horizontal: “um homem desenrola o arame, 

outro o estica, um terceiro o corta, um quarto faz a ponta e um quinto esmerilha para 

receber a cabeça [...]” (SMITH, 1910, p.5 apud MINTZBERG, 2012, p.38). Quando 

se especializa horizontalmente, o trabalho se torna mais repetitivo, pois as tarefas 

realizadas são menores (mais específicas), e nesse sentido aprendê-las se torna 

mais fácil para os trabalhadores. Esse tipo de especialização é mais presente no 

nível operacional da organização, e contribui com o processo de padronização, ou 

seja, atividades mais repetitivas geram mais rotinas passíveis de formalização. 

Deve-se ressaltar que, mesmo contribuindo com o aumento da eficiência 

organizacional, o excesso de especialização gera alienação do trabalho, pois os 

membros da organização perdem a visão geral do processo, além de gerar 

problemas relacionados a coordenação e a comunicação entre os que compõem o 

nível operacional (SEIFFERT; COSTA, 2007; MINTZBERG, 2012). 

 A outra forma de especialização tratada por Mintzberg et al. (2006) e 

Mintzberg (2012) é a vertical, a qual aborda a separação da execução do trabalho do 

seu controle, em outras palavras, quem faz o trabalho não é o responsável por 

decidir sobre planejamento e controle do próprio trabalho. Seiffert e Costa (2007) 

asseveram que quanto mais especializado verticalmente o trabalho menos as 

pessoas que o executam podem decidir sobre ele. Sucintamente, a especialização 

vertical se refere ao grau de autonomia que as pessoas, principalmente do nível 

operacional, possuem para executar seu próprio trabalho.  

 Texeira, Koufteros e Peng (2012) não fazem a distinção adotada por 

Mintzberg (2012), tratam a especialização de modo mais geral, e inserem na 

discussão da temática uma abordagem sobre a integração. Para os autores, baixos 

níveis de integração refletem organizações com pessoas e departamentos 

funcionalmente especializados, da mesma forma que altos níveis de integração 

horizontal refletem organizações com departamentos e pessoas que possuem 

trabalho, habilidades e práticas conectadas. Texeira, Koufteros e Peng (2012) 

consideram que a integração horizontal contribui para o enfrentamento de ambientes 

de mudanças rápidas, da mesma forma que uma variedade de especialistas em uma 
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organização integrada horizontalmente proporciona uma base mais ampla de 

conhecimento.  

 

 

 

2.3.3 Treinamento e Internalização 

  

A abordagem do componente treinamento e internalização é realizada por 

Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg 

(2012), ou seja, no âmbito deste estudo, esse elemento da estrutura organizacional 

é tratado apenas pelos textos relacionados à Mintzberg. Assim como os 

componentes anteriores, pode-se relacionar com o sistema de atividades de 

Vasconcellos (1982). 

Mintzberg (2012, p.51) afirma de forma sucinta que o treinamento é o 

“processo pelo qual são ensinados habilidades e conhecimentos relacionados ao 

trabalho”, enquanto que doutrinação ou internalização “é o processo pelo qual as 

normas organizacionais são adquiridas”. Sendo assim, pode-se entender que o 

treinamento está relacionado à preparação das pessoas para o exercício de suas 

funções, enquanto que internalização é compreensão, por parte das pessoas, dos 

valores e normas organizacionais que devem ser considerados no desenvolvimento 

das suas atividades.  

Enquanto que em tarefas especializadas, repetitivas, o alcance da 

coordenação do trabalho ocorre, primordialmente, pela padronização do fluxo das 

rotinas, as atividades mais complexas, em que o nível de especialização é baixo, o 

treinamento é a forma mais indicada para a realização da coordenação (SEIFFERT; 

COSTA, 2007; MINTZBERG, 2012). Logo, o treinamento, assim como a 

internalização, contribuem para a formação do mecanismo de coordenação por 

habilidades. Nessa perspectiva, de acordo com Mintzberg (2012), o treinamento é 

um elemento importante para o trabalho dito profissional, àquele que envolve um 

conjunto de conhecimentos e habilidades complexos e não racionalizado.  

A internalização é o processo “pelo qual a organização, formalmente, 

socializa seus membros em seu próprio benefício”, afirma Mintzberg (2012, p.53), 

que cita Schein (1963, p.3) para explicar o conceito de socialização: 
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refere-se ao processo pelo qual um novo membro aprende o 
sistema de valores, as normas e os padrões de 
comportamento exigidos pela sociedade, organização ou 
grupo em que está sendo admitido.  

 

Com base na definição supracitada, pode-se dizer, de acordo com Seiffert e 

Costa (2007), que a internalização é um elemento importante para exercício das 

funções que não possuem especialização horizontal, ou seja, atividades que não 

possuem nenhum nível de supervisão, onde o executor da atividade também é o 

responsável pelo seu controle. Assim, a internalização contribuirá para que o 

trabalho seja realizado de acordo com os interesses da organização. Esse elemento 

da estrutura, conforme Seiffert e Costa (2007), é largamente utilizado nos níveis 

estratégico e intermediário, visto que os cargos vinculados à esses níveis são 

responsáveis pela disseminação da cultura e dos valores organizacionais.    

 

 

 

2.3.4 Departamentalização 

 

 A departamentalização, também chamada por Mintzberg (2012) de 

agrupamento em unidades, aborda a forma e os critérios adotados para organizar os 

cargos em unidades organizacionais (departamentos). Seiffert e Costa (2007) 

divergem, em parte, dessa ideia pois consideram que os critérios devem ser 

adotados para agrupar processos – e não cargos – em unidades. O tema é tratado 

na perspectiva do presente trabalho por Mintzberg e Quinn (2001), Mintzberg, 

Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012); Vasconcellos e Hemsley 

(1997); e Daft (2008). Pode-se dizer que a departamentalização está inserida no 

âmbito da definição do sistema de atividades de Vasconcellos (1982), se 

aproximando, de certa forma, do sistema de autoridade elencado pelo autor. 

 Vasconcellos e Hemsley (1997) definem o tema de forma semelhante à Daft 

(2008) e Mintzberg (2012) ao considerar que a departamentalização trata da escolha 

das bases para agrupar os membros da organização em unidades que possam ser 

gerenciadas. Vasconcellos e Hemsley (1997) apresentam cinco tipos de critérios 

mais comuns: funcional, por produto, por processo, por região e por clientes, que 

também se assemelham aos de Mintzberg (2012), entre tanto esse último utiliza 



 42 

denominações diferentes para os mesmos critérios e apresenta duas variações que 

não são utilizadas por Vasconcellos e Hemsley (1997). As bases ou critérios para 

agrupamento apresentas por Mintzberg (2012) são: 1) por conhecimento e 

habilidade – quando as unidades (departamentos) são formadas com base no 

conhecimento especializado das pessoas e habilidades demostradas na execução 

do trabalho; 2) por processo de trabalho e função – as unidades são estabelecidas 

com base no processo ou atividade desempenhada; 3) por tempo – neste caso, 

quando um mesmo trabalho é desempenhado em turnos diferentes; 4) por output – a 

formação ocorre baseado nos produtos ou serviços; 5) por cliente – unidades 

formadas de acordo com os diferentes clientes; e 6) por local, onde as unidades são 

formadas de acordo com as regiões que a organização está presente. É necessário 

observar que Mintzberg (2012) aproxima o conceito de processo de trabalho com o 

de função, enquanto que Seiffert e Costa (2007) consideram que processo é um 

conjunto de atividades realizados para atingir um fim, e neste sentido, aglutinam a 

base por produto (output) com a de processos, deixando a de função como uma 

base isolada. 

 Apesar dos vários tipos supracitados para formação dos departamentos, 

setores ou unidades organizacionais, Mintzberg (2012) condensa os seis tipos 

apresentados em dois: o agrupamento por mercado, que contempla as bases de 

produto, cliente e local; e o agrupamento funcional, que contempla as bases de 

conhecimento, habilidades, processo de trabalho e função. O critério baseado no 

tempo, de acordo com o autor, pode ser contemplado em qualquer uma das 

categorias.  

 O agrupamento por mercado é considerado como uma forma de agrupar fins, 

considerando, deste modo, as características adotadas pela organização para 

atendimento do seu mercado. Desta forma, Mintzberg (2012, p.75) afirma  que este 

tipo de agrupamento “é utilizado para estabelecer unidades relativamente 

independentes, destinadas a lidar com fluxos de trabalho específicos”. Desta forma, 

contribui com uma flexibilidade maior da organização visto que cada unidade tem um 

grau de autonomia para executar suas tarefas, facilitando os processos de 

mudanças, já que a parte (unidade) está separada das outras partes (o todo). Já na 

perspectiva funcional, onde o foco está nos meios para alcançar os fins, “a 

organização pode concentrar recursos humanos e materiais em diferentes fluxos de 

trabalho”, afirma Mintzberg (2012, p.73), o que exige um nível maior de 
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especialização e formalização, tornando o trabalho mais burocrático (SEIFFERT; 

COSTA, 2007; MINTZBERG et al., 2006; MINTZBERG, 2012). 

 Percebe-se que o agrupamento por mercado favorece o foco nos fins 

organizacionais e uma maior flexibilidade, enquanto que o tipo funcional atua com 

foco nos meios, colaborando para a realização de tarefas mais especializadas. 

Independente do tipo de departamentalização, a coordenação das atividades dentro 

da unidade é favorecida, todavia são gerados problemas de coordenação entre as 

unidades, pois o processo de comunicação está centrado na unidade, isolando-a 

das demais. E, nesse sentido, cada unidade passa a focar mais seus próprios 

problemas, se distanciando dos demais problemas da organização (MINTZBERG, 

2012).   

 

 

 

2.3.5 Descentralização 

  

 O quinto componente de estrutura organizacional que o estudo pretende 

verificar no contexto da UFRN é descentralização (centralização), o primeiro à se 

inserir nas definições do sistema de autoridade de Vasconcellos (1982). Os autores 

Zey-Ferrell (1979); Hall (1984); Stoner e Freeman (1995); Mintzberg e Quinn (2001), 

Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012); Vasconcellos e 

Hemsley (1997); Faria e Madeira (2011); Claver-Cortés, Pertusa-Ortega e Molina-

Azorín (2012); e Texeira, Koufteros e Peng (2012) consideram esse como uma das 

dimensões do constructo de estrutura organizacional. 

Zey-Ferrell (1979), Hall (1984) e Vasconcellos e Hemsley (1997) tratam da 

centralização (ou descentralização) como a distribuição do poder pela organização, 

ou seja, até que ponto unidades de níveis hierárquicos inferiores poderão decidir ou 

participar da decisão. Stoner e Freeman (1995) e Texeira, Koufteros e Peng (2012)   

colaboram com a definição, pois consideram que a centralização ou 

descentralização aponta a localização do poder de decisão. Mintzberg (2012) 

concorda com a exposição dos referidos autores, entretanto, além da abordagem 

apresentada, que ele denomina descentralização vertical, também trata da 

descentralização horizontal relacionada a participação dos não administradores no 

processo decisório. Antes de discutir essas duas formas, é necessário compreender 
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que a centralização refere-se a concentração do poder em um único ponto da 

organização, enquanto que a descentralização é a dispersão desse poder entre 

várias pessoas (MINTZBERG et al., 2006). 

Para melhor entender o grau centralização ou descentralização de uma 

organização, Mintzberg (2012) cita a divisão do processo decisório realizada por 

Paterson (1969), a qual ocorre da seguinte forma: 1) coleta de informações para 

subsidiar o tomador de decisões, pode-se dizer que sejam dados visto que quem 

coleta não faz nenhum tipo de tratamento ou comentário sobre possíveis ações à 

serem realizadas; 2) aconselhamento sobre o que deve ser feito a quem toma 

decisão, ou seja, o processamento da informação; 3) escolha, a determinação da 

medida que será adotada; 4) autorização da decisão que pretende ser adotada; e 5) 

execução do que deve ser implementado. Assim, quanto mais cada etapa do 

processo decisório for dominada pela mesma pessoa, mais centralizado é o poder 

na organização, do mesmo modo que quanto mais pessoas são responsabilizadas 

por cada etapa, mais descentralizada é a organização. 

Com base no que foi apresentado, agora pode-se abordar os dois tipos de 

descentralização mais tratados por Mintzberg (2012). O primeiro, a descentralização 

vertical, subdivide-se em duas formas: a seletiva e a paralela. A descentralização 

vertical seletiva diz respeito à distribuição do poder decisório em diferentes partes da 

organização, por exemplo decisões sobre finanças podem ser alocadas no núcleo 

estratégico, enquanto que as de produção e marketing no nível intermediário. O 

autor destaca a necessidade de coordenação por ajuste mútuo e ferramentas de 

interligação para que esse tipo de descentralização possa ter um bom 

funcionamento. Quanto à descentralização vertical paralela, o poder é distribuído a 

cada unidade organizacional, que é independente uma da outra, as quais passam a 

ter autonomia para tomar decisões que afetem sua atuação. É importante destacar 

que, segundo Mintzberg (2012), um parte do poder sempre permanece na cúpula 

estratégica.  

O segundo tipo de descentralização tratado por Mintzberg (2012) é o 

horizontal, que trata da transferência de poder dos gestores de linha para os que 

atuam na tecnoestrutura ou staff de suporte, bem como pessoas do nível 

operacional. Assim como no primeiro tipo, existem duas abordagens dada a 

descentralização horizontal: uma no campo do poder informal, onde o poder é 

distribuído fora da estrutura de linha, ou seja para analistas ou especialistas da 
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estrutura de assessoramento da organização, em virtude ou da influencia sobre a 

execução do trabalho, através dos sistemas de padronização ou do conhecimento 

que possuem. A outra abordagem ocorre no campo do poder formal, nesse sentido 

com a descentralização horizontal, o poder pode estar em qualquer parte da 

organização e pode ir para qualquer pessoa em função da sua afiliação com a 

organização (MINTZBERG et al., 2006; SEIFFERT; COSTA, 2007; MINTZBERG, 

2012).  

Mintzberg (2012, p.113) na construção do seu argumento sobre a importância 

de descentralizar, inicia afirmando que “a centralização é o meio mais seguro de 

coordenar a tomada de decisão na organização”, entretanto ele assegura que nem 

todas as decisões podem ser tomadas por uma única pessoa ou por apenas uma 

parte da organização, dada a complexidade inerente a cada processo decisório. Ele 

defende ainda que a descentralização favorece a tomada de decisão mais rápida, 

podendo considerar as condições locais, bem como contribui no estímulo à 

motivação das pessoas, principalmente àquelas que desempenham funções mais 

criativas e intelectuais.   

  

 

 

2.3.6 Coordenação das atividades 

 

A coordenação das atividades é tratada diretamente como elemento da 

estrutura organizacional por Stoner e Freeman (1995), no entanto Mintzberg e Quinn 

(2001), Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012) tratam do 

tema, visto que consideram que estrutura organizacional é “[...] 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, 2012, p.12), ou seja de 

acordo com o autor a estrutura tem duas funções básicas: a divisão do trabalho e a 

coordenação do trabalho. Mesmo abordando o tema, Mintzberg não o insere entre 

um dos seus nove parâmetros de desenho, porém o parâmetro sistema de 

planejamento e controle se aproxima do tema. Deve-se observar que Mintzberg et 

al. (2006) e Mintzberg (2012) relaciona o tema coordenação com todos os 

parâmetros do desenho. A coordenação pode ser inserida no contexto do sistema de 

autoridade e, em partes, no sistema de comunicação de Vasconcellos (1982). 
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A coordenação das atividades relaciona-se aos procedimentos adotados para 

integrar as várias unidades e tarefas da organização (STONER; FREEMAN, 1995; 

MINTZBERG et al., 2006; SEIFFERT; COSTA, 2007). Mintzberg (2012) alerta que a 

coordenação, também relaciona-se ao controle e à comunicação da organizacional, 

e nesse sentido trata de cinco mecanismos de coordenação: ajuste mútuo, 

supervisão direta, padronização do processo de trabalho, padronização de outputs, 

padronização de habilidades.    

O ajuste mútuo, segundo Mintzberg (2012) e Seiffert e Costa (2007) é um 

mecanismo onde a coordenação é alcançada pelo processo de comunicação 

informal, nesse sentido pode-se dizer que o controle ocorre entre os pares, ou seja, 

cada pessoa, do mesmo nível hierárquico, pode se tornar corresponsável pelo 

trabalho da outra.  

A supervisão direta ocorre quando há responsabilização formal de uma 

pessoa para supervisionar o trabalho de outras, em outras palavras, quando uma 

pessoa assume o papel de gerente de um setor, o qual será responsável por garantir 

o funcionamento e alcance de objetivos daquele setor (MINTZBERG, 2012; 

SEIFFERT; COSTA, 2012).  

Por fim, o mecanismo de padronização que pode ocorrer de três formas 

diferentes para alcançar a coordenação: padronização do processo de trabalho, 

quando as atividades que precisam ser desempenhadas são especificadas ou 

programas, por exemplo quando uma determinada tarefa da organização tem seu 

fluxo de trabalho mapeado e com descritivos estabelecidos, formalizados; 

padronização de outputs, ocorre quando os resultados a serem alcançados são 

previamente estabelecidos e especificados, por exemplo é estabelecida uma meta 

que precisa ser alcançada sem determinar os meios para alcançá-la, ou seja o 

executor pode fazer da forma que acredita ser melhor, apenas tendo que alcançar 

aquela meta predeterminada; e a padronização de habilidades, quando as 

habilidades para que um trabalho seja executado é especificada e as pessoas 

treinadas, permitindo que a equipe de determinada unidade tenha o mesmo nível de 

competência. 
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2.3.7 Amplitude de Controle 

  

 A amplitude de controle ou dimensão da unidade foi tratada, no escopo da 

presente pesquisa, por Stoner e Freeman (1995); Mintzberg e Quinn (2001); e 

Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006);  Vasconcellos e Hemsley (1997). Este 

componente foi relacionado com o sistema de autoridade de Vasconcellos (1982). 

 Vasconcellos e Hemsley (1997) considera a amplitude de controle como a 

quantidade máxima de subordinados que um gestor pode supervisionar com 

eficiência, levando em consideração a natureza do trabalho, além de outros fatores. 

Stoner e Freeman (1995) concordam com a definição dada pelos autores, e tratam 

do assunto da mesma forma, relacionando o tamanho da unidade com número de 

pessoas que a compõem.  

 Mintzberg (2012, p.80) introduz o assunto com duas perguntas, as quais 

colaboram para a compreensão do tema: “Quantas pessoas devem subordinar-se a 

cada gerente?” e “Qual deve ser o formato da superestrutura: verticalizado, com 

pequenas unidades e amplitudes de controle estreitas, ou plano, com grandes 

unidades e amplitudes de controles maiores?” Ao fazer essas perguntas o autor trata 

da dependência desse item para com fatores como tecnologia, mecanismos de 

coordenação, grau de descentralização, natureza do trabalho e outros. Nesse 

sentido, ele infere que o tema não é tão simples de ser tratado (SEIFFERT; COSTA, 

2007; MINTZBERG, 2012). 

 Com base no exposto, elenca-se agora questões que podem aumentar a 

amplitude de controle, e questões que a reduz. A dimensão da unidade, como o 

autor prefere denominar, aumenta: quando o mecanismo de coordenação utilizado é 

a padronização; caso exista semelhança nas atividades da mesma unidade; quando 

é necessário maior grau de autonomia das pessoas na execução das suas 

atividades; e, se existir a necessidade de redução de problemas com o fluxo de 

comunicação. Já, a amplitude de controle precisa ser reduzida nos casos em que: a 

supervisão direta for necessária; o ajuste mútuo tiver que ocorrer entre tarefas 

complexas; o gestor recebe atividades além da de supervisão; existe centralização e 

por isso o gestor é acessado frequentemente pelos membros (SEIFFERT; COSTA, 

2007; MINTZBERG, 2012). 
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2.3.8 Hierarquização 

 

 A hierarquização ou níveis hierárquicos, oitavo componente que a presente 

pesquisa pretende abordar no contexto da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, foi tratado, no escopo deste estudo, por Vasconcellos e Hemsley (1997); Daft 

(2008); e Texeira, Koufteros e Peng (2012). A hierarquização foi considerada no 

contexto do sistema de autoridade de Vasconcellos (1982). 

 Os níveis hierárquicos estão relacionados à quantidade de unidades 

subordinadas uma a outra, logo unidades que estão no mesmo patamar de poder e 

responsabilidade estão no mesmo nível hierárquico, enquanto que as com menos 

poder e responsabilidade estão em um nível imediatamente inferior, e assim 

sucessivamente, Daft (2008) concorda com a definição, entretanto considera em um 

mesmo componente-chave a regulamentação da subordinação, formada pelos 

níveis hierárquicos e pela amplitude de controle. Vasconcellos e Hemsley (1997) 

consideram que a quantidade de níveis hierárquicos não podem ser pré-definidos, 

precisa se adequar a cada realidade organizacional, os autores acrescentam ainda 

que o excesso ou a falta desses níveis pode afetar o desempenho da organização. 

Mintzberg (2012) assegura que organização muito verticalizada, com muitos níveis 

hierárquicos, tendem a ser menos flexíveis, e possuem unidades organizacionais 

com menor amplitude de controle, e desse modo atuam com um nível maior de 

coordenação por supervisão direta. 

 Teixeira, Koufteros e Peng (2012) inferem com base em Burns e Stalker 

(1961) que a hierarquização está relacionada à quantidade de níveis de gestão que 

existem na organização. Em seguida tratam de dois modelos relacionados aos 

níveis de hierarquia: o modelo tradicional de comando e controle, que é 

caracterizado por muitos níveis hierárquicos, o qual se justifica por uma necessidade 

maior de controle do comportamento dos membros da organização; e o modelo de 

comprometimento, caracterizado por uma estrutura organizacional mais plana, 

baseada em objetivos comuns, onde a coordenação ocorre de modo lateral, o que 

Mintzberg (2012) chama de ajuste mútuo. Neste tipo de estrutura, com menos níveis 

hierárquicos a influência da informação e do conhecimento é maior do que a de 

posição hierárquica. Teixeira, Koufteros e Peng (2012) concluem que a organização 

mais plana, que possui menos níveis hierárquicos, são mais flexíveis, com fluxos de 

informações e de processos decisórios mais eficientes e eficazes, reduzindo desta 
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forma problemas relacionados a distorção do fluxo de informação de um nível para 

outro. A informação está diretamente relacionada ao processo de comunicação, 

próximo componente a ser estudado.    

 

 

 

2.3.9 Comunicação 

 

O último componente da estrutura organizacional, e não menos importante, 

conceituado para verificar a possibilidade de auferi-lo no contexto da universidade 

em estudo, foi a comunicação, a qual é abordada de forma explícita por Zey-Ferrell 

(1979); Mintzberg e Quinn (2001); e Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2006); 

Vasconcellos e Hemsley (1997); e, Daft (2008), no entanto, é possível verificar a 

presença do tema relacionado à comunicação nos demais autores, visto que a 

maioria deles tratam de questões relacionadas ao fluxo de informação. 

Zey-Ferrell (1979), ao estabelecer as dimensões que acredita formar o 

constructo da estrutura organizacional, revela que elas determinam o grau de 

coordenação e controle de uma organização, logo trata da relevância dos fluxos de 

comunicação, nesse processo, que podem ocorrer em sentido horizontal – entre os 

pares e unidades de mesmo nível hierárquico; ou vertical – quando envolve 

unidades em níveis diferentes. Daft (2008) compartilha do entendimento da autora, e 

explica que as conexões verticais de informação são utilizadas para coordenar os 

fluxos de processo de trabalho entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional, e 

construídas com o foco principal de controle organizacional; já as conexões 

horizontais, que ultrapassam as barreiras formadas entre os departamentos, 

oportunizam a coordenação entre os membros da organização visando o alcance de 

unidade de esforços e objetivos da organização. Vasconcellos e Hemsley (1997) 

corroboram com a ideia dos autores, supracitados, e acreditam que o sistema de 

comunicação é responsável por tratar quais as informações e canais podem ser 

utilizados e difundidos na organização. Santos (2001) completa o entendimento de 

Vasconcellos e Hemsley (1997) considerando o sistema de comunicação como uma 

rede pela qual fluem as informações que permitem o funcionamento da organização 

de forma integrada, e assim deve ser bem definido pela organização “o que 
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comunicar, como comunicar, quando comunicar e de quem é a comunicação” 

(SANTOS, 2001, p. 3). 

É necessário fazer um aparte e mencionar que com a evolução das 

organizações a tecnologia tem despontado como uma importante ferramenta de 

gestão e disseminação da informação. Mendonça et al. (2013) colabora com a 

afirmação ao assegurar que a TI (tecnologia da informação) tem ampliado a sua 

importância para as organizações, visto que grande parte das transações, ou fluxos 

de informação, são registrados em ambientes informatizados. Deste modo, Pimenta 

e Sousa Neto (2010, p.2) destacam a importância da informação para o sucesso da 

organização quando revelam que este “depende daquilo que se sabe e não daquilo 

que se tem”, ou seja, a comunicação enquanto responsável pelo fluxo de informação 

é um fator que pode influenciar no desempenho das organizações. Por isso, na 

elaboração dos indicadores de comunicação, buscou-se abordar os critérios que 

evidenciassem o uso da TI no processo de comunicação, pois como afirmam Vieira 

e Vieira (2003) toda instituição de qualidade não pode se abster da utilização de 

ferramentas da inovação tecnológica. 

Dentre as formas que se pode abordar a presença do componente 

comunicação nos parâmetros de Mintzberg (2012) está a relação com o elemento 

instrumentos de interligação ou dispositivos de ligação, que de acordo com ele, são 

instrumentos utilizados para contribuir com a interligação dos indivíduos e das 

unidades da organização. Mintzberg (2012) apresentam quatro tipos de dispositivos 

de ligação: 1) posições de ligação, deve ser estabelecido quando é preciso um 

volume grande de contato entre unidades, esse dispositivo atua principalmente 

como um elo de comunicação entre as unidades organizacionais; 2) força tarefa e 

comitês permanentes, instrumentos utilizados para institucionalizar as reuniões, 

contribuindo com a realização de tarefas específicas e discussão de assuntos de 

interesse comum; 3) gerentes de integração, estabelecidos com autoridade formal 

com o objetivo de integrar unidades, se fazendo necessário, principalmente, quando 

pretende-se ampliar a coordenação por ajuste mútuo em detrimento de cargos de 

interligação; e, por fim 4) estruturas matriciais, nas quais os fluxos de informação e 

autoridade fluem em duas vias, um pelo gestor funcional e outro pelo gestor de 

projeto, sacrificando assim o princípio da unidade de comando, entretanto permitindo 

angariar o que tem de melhor da estrutura funcional e da de mercado (SEIFFERT; 

COSTA, 2007; MINTZBERG, 2012). De modo geral, os dispositivos tratados atuam 
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para melhorar a interligação das unidades organizacionais, buscando maior 

eficiência no processo de comunicação, e por conseguinte nos fluxos de informação.     

 

 

 

2.4 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

O desempenho organizacional é um tema sempre recorrente nas pesquisas 

relacionadas as ciências administrativas, visto que ele é quem define o sucesso ou o 

fracasso das organizações, logo os estudos da área buscam relacioná-los com 

vários aspectos organizacionais, à exemplo do comprometimento, estrutura, 

sistemas de recursos humanos, sistemas financeiros, alcance de mercado, cultura, 

dentre outros (HESSELBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD, 1997; KAPLAN; 

NORTON, 1997; ARANTES, 1998; MEDEIROS, 2003; CLAVER-CORTÉS; 

PERTUSA-ORTEGA; MOLINA-AZORÍN, 2012). 

Hall (1984), quando evidencia que entre as funções básicas que a estrutura 

precisa atender, está proporcionar a realização dos objetivos organizacionais e o 

alcance de metas, também remete-se às questões relacionadas ao desempenho 

organizacional. Drucker (1977) também trata da relação entre estrutura e 

desempenho e assegura que, por melhor que seja uma estrutura, ela não garantirá o 

desempenho, porém se errada certamente contribuirá com o mau desempenho. Ele 

conclui seu pensamento afirmando que a estrutura organizacional correta é pré-

requisito fundamental para alcance de um bom desempenho. 

Além de Hall (1984) e Drucker (1977) outros autores também abordam sobre 

a relação entre desempenho e estrutura, contudo não existe um consenso definido. 

As correntes de estudos, geralmente, tratam esse tipo de relacionamento de três 

formas: 1) direta; 2) indireta; e 3) direta-limitada. Ackoff (1981) assegura que fazer 

alterações na estrutura organizacional é uma das melhores formas de ampliar a 

performance de uma organização, logo enxerga que existe uma relação direta entre 

as duas temáticas aqui discutidas. Enquanto que Claver-Cortés et al. (2012) 

colaboram com a abordagem do tipo indireta, pois acreditam que a estratégia é a 

responsável por vincular a estrutura e o desempenho. Sobre a última corrente de 

estudos, dentre os autores, pode-se citar Child (1972) que assevera que a relação 

existe, porém é limitada, pois existem outros fatores nessa relação. A discussão de 
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Child (1972) pode ser melhor entendida quando ele trata dos fatores que 

determinam a estrutura – ambiente, tamanho, tecnologia e escolha estratégica – já 

discutidos anteriormente. 

Com base no que foi exposto, Lopes e Baioa (2011, p. 15)  constatam que o 

desempenho se relaciona com a eficiência da realização das atividades internas, e 

com a eficácia global da organização. Nesse sentido, Fernandes, Fleury e Mills 

(2006) sintetizam o conceito de desempenho como resultados alcançados por uma 

organização em um determinado período de tempo. Desse modo, percebe-se que a 

forma como processos internos são conduzidos, é um modo de perceber o 

desempenho da organização. Entretanto, a visão interna não é suficiente para 

auferir medidas de desempenho, por isso Arantes (1998) considera que a visão 

sobre os resultados obtidos pela organização também precisa ser considerada para 

que a avalição seja mais significativa.  

Apesar de não ser objeto deste estudo,  não se pode abordar o tema de 

desempenho organizacional sem falar do Balanced Scorecard - BSC de Kaplan e 

Norton (1997), que de acordo com Fernandes, Fleury e Mills (2006) é o modelo mais 

famoso que trabalha com fatores além dos financeiros. Nesse sentido, pelo estudo 

estar pautado nos indicadores (adaptados) de desempenho em uso pela UFRN, o 

entendimento das perspectivas do BSC, mesmo sem o utilizá-lo, colabora para 

fundamentar os indicadores da pesquisa, haja vista que não são financeiros. Assim, 

além da perspectiva financeira, Kaplan e Norton (1997) recomendam as 

perspectivas: aprendizado e crescimento – relativo às competência (conhecimento, 

habilidades e atitudes) dos membros da organização e infraestrutura; processos 

internos – que abrange as questões da melhoria da eficiência dos fluxos de trabalho, 

ou processos organizacionais; e, de clientes – relacionado com o alcance dos 

melhores resultados que possam satisfazer os clientes ou usuários da organização.   

Vieira e Vieira (2003), que discutem o desempenho no âmbito das 

universidades federais, consideram que ele é uma variável básica para qualquer tipo 

de organização, e no caso específico das universidades, abordam dois tipos de 

desempenho: o acadêmico, que avalia a qualidade de cursos de graduação e pós-

graduação; e o da atividade-meio, que trata da qualidade dos fluxos de processos de 

trabalho e de recursos tecnológicos. O presente trabalho não visa avaliar o 

desempenho acadêmico, no sentido de avaliar os cursos ou a qualidade da 

formação dos egressos, mas sim buscar evidenciar um conjunto de variáveis que 
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possam representar o desempenho das atividades necessárias para alcance dos 

resultados organizacionais, no aspecto das habilidades, técnicas, iniciativa, 

cumprimento de prazos, alcance de resultados por parte dos técnicos-

administrativos e docentes. Vieira e Vieria (2003, p.910) colaboram com a 

perspectiva adotada no presente trabalho, quando afirmam que o desempenho: 

 

sugere parâmetros objetivos que especifiquem produtividade 
funcional numa determinada decorrência de tempo, e que 
representem um tempo médio de execução de tarefas. O 
tempo e a valoração das tarefas executadas representam 
desempenho de qualidade ou não. 

 

Assim, Vieira e Vieria (2003) alertam que o desempenho não é composto 

apenas por critérios objetivos, mas que existe um certo grau de subjetividade, em 

virtude da presença do discernimento humano na sua avaliação. Por fim, concluem 

relatando que estruturas com muita hierarquização vertical, com altos índices de 

normas e burocracias tendem a perder eficiência na execução dos seus processos 

internos, ou seja, apresentam baixo grau de desempenho. 

Logo, para mudar a qualidade do desempenho das instituições de ensino 

superior do Brasil, Vieira e Vieira (2004) afirmam ser necessário iniciar pela 

mudança nas estruturas obsoletas, compostas por muitas unidades burocráticas que 

alargam os poderes das atividades meio em detrimento da ampliação das atividades 

fins. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 Este capítulo expõe os métodos que foram utilizados para o desenvolvimento 

da pesquisa, e está dividido em quatro partes. Na primeira parte é apresentada o 

tipo da pesquisa exploratória e descritiva; na segunda, é descrito o universo e a 

amostra da pesquisa, desenvolvida com servidores (professores e técnicos 

administrativos) da UFRN; em seguida, apresenta-se os instrumentos de coleta de 

dados utilizados nas fases da pesquisa; por fim, na quarta parte se expõe como os 

dados coletados foram tratados e analisados.  

 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O trabalho é caracterizado como pesquisa de campo, no que se refere ao 

meio de investigação, que de acordo com Vergara (2004), acontece quando a 

investigação empírica é realizada onde ocorre ou ocorreu o fenômeno, no caso, as 

unidades organizacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para 

atingir os seus objetivos a pesquisa se dividiu em duas fases ambas de caráter 

exploratório e descritivo.  

 Na primeira fase do estudo, buscou-se realizar um teste piloto para refinar o 

instrumento de pesquisa e identificar os componentes latentes de estrutura 

organizacional presentes na UFRN, através de análise fatorial, utilizando indicadores 

desenvolvidos a partir da literatura (ver quadro 3) e outros oriundos do instrumento 

elaborado por Medeiros (2003). Nesta fase, após análises, os indicadores foram 

reduzidos para serem utilizados na segunda fase, na qual além da caracterização 

dos componentes identificados na fase anterior, buscou-se estabelecer a relação 

com o desempenho organizacional, através de análises de correlação, regressão e 

conteúdo. Triviños (1992) considera que a pesquisa exploratória é caracterizada por 

buscar os elementos imprescindíveis, em contato com os sujeitos da pesquisa, que 

permitem alcançar os resultados propostos. Marconi e Lakatos (1999) 

complementam o entendimento de Triviños (1992) quando abordam que a pesquisa 

exploratória busca, através de estudos empíricos, desenvolver ou formular questões, 

almejando modificar ou clarear conceitos. A identificação dos indicadores de 
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desempenho, formulados a partir de instrumentos adotados pela organização, 

também é caracterizado na mesma perspectiva. 

Pode-se dizer ainda que, por se dispor a estudar uma única realidade mais 

profundamente, na tentativa de construir novos elementos que expliquem o objeto 

de estudo (OLIVEIRA, 2007), o trabalho também se caracteriza como estudo de 

caso. De acordo com Yin (2001) o estudo de caso é uma “investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto ainda não estão 

claramente definidos”. A pesquisa teve na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte o contexto a partir do qual buscou as respostas para o problema levantado. 

 

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 A pesquisa, em todas as suas fases, foi realizada no universo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é composta por unidades 

organizacionais que possuem estrutura próprias, respaldando a complexidade 

tratada por Vieira e Vieira (2004), e estão assim agrupadas: 1) Reitoria; 2) Centros 

Acadêmicos; 3) Unidades Acadêmicas Especializadas; 4) Unidades Suplementares; 

5) Núcleos Interdisciplinares de Estudos; e, 6) Hospitais Universitários. Esses 

últimos não foram considerados na pesquisa visto que sua administração é 

terceirizada.  

De modo geral, a universidade possui mais de cinquenta unidades que geram 

estruturas próprias, pelas quais estão distribuídos 3.272 técnicos-administrativos 

efetivos e 2.186 docentes do quadro permanente (efetivos), dados referentes a julho 

de 2014, oriundos do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. O 

quadro a seguir, mostra as principais unidades organizacionais de cada grupo: 

 



 56 

 Quadro 4: Principais Unidades Organizacionais da UFRN 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 Na primeira fase, a pesquisa foi realizada com um total de 92 servidores 

docentes e técnicos-administrativos, sendo a técnica de amostragem utilizada a não 

probabilística conveniente (MARÔCO, 2011), visto que o questionário era longo, o 

que exigia um certo nível de colaboração (boa vontade) dos respondentes. Buscou-

se também, a representatividade da amostra, no sentido de que houvesse a maior 

GRUPO UNIDADES ORGANIZACIONAIS 
QUANTIDADE DE 

UNIDADES/GRUPO 

1) Reitoria 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD  

16 

Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPESQ  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PPG  

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX  

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PROEX  

Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral – PROPLAN 

Pró-Reitoria de Administração – PROAD  

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP  

Secretaria de Educação à Distância – SEDIS  

Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais – SRI  

Superintendência de Infraestrutura – SIN 

Superintendência de Informática – SINFO 

Unidades de Staff (4) 

2) Centros 
Acadêmicos 

Centro de Biociências – CB  

8 

Centro de Ciências Exatas da Terra – CCET  

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA  

Centro de Ciências da Saúde – CCS  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 

Centro de Educação – CE  

Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES (2) 

Centro de Tecnologia – CT  

3) Unidades 
Acadêmicas 

Especializadas 

Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ 

6 

Escola de Ciências e Tecnologia – ECT 

Escola de Enfermagem de Natal – EEN  

Escola de Música – EMUFRN 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí – FACISA  

Instituto do Cérebro  

4) Unidades 
Suplementares 

Instituto Metrópole Digital 

11 

Instituto Internacional de Física – IIF 

Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte 

Núcleo Permanente de Concursos – COMPERVE 

Biblioteca Central Zila Mamede (19 setoriais) 

Superintendência de Comunicação – COMUNICA 

Editoria Universitária 

Museu Câmara Cascudo 

Núcleo de Pesquisas em Alimentos e Medicamentos – NUPLAM 

Núcleo de Arte e Cultura – NAC 

Centro Regional Universitário de Treinamento – CRUTAC 

5) Núcleos 
Interdisciplinares 

de Estudos 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Saúde Coletiva e Nutrição 

8 

Núcleo Avançado de Políticas Públicas 

Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-rio-grandense  

Núcleo de Aquicultura e Pesca 

Núcleo de Educação para Ciência 

Núcleo de Estudos do Petróleo e Energias Renováveis 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Meio Ambiente 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos em diversidade sexual, gênero 
e direitos humanos – TIRÉSIAS 

TOTAL 49 
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participação possível de diferentes unidades organizacionais, desta forma 20 

unidades participaram deste momento da pesquisa.  

 Dos 92 questionários aplicados, 84 compuseram o banco de dados definitivo 

da etapa exploratória, dos quais 55,30% eram do sexo masculino e 44,70% do 

feminino. A idade média dos participantes desta fase da pesquisa foi de 38,1 anos, 

com uma variação entre 21 e 61 anos, dos quais 87,1% estão no quadro 

permanente da UFRN. A média do tempo de serviço na UFRN foi de 10,4 anos, 

variando entre 0,8 ano a 37 anos, já na unidade em que trabalha atualmente, a 

média foi de 6,7 anos, com variação entre 0,8 ano até 36,5 anos. Quanto à 

escolaridade 8,2% possuem nível médio, 7,1% nível técnico, 20% nível superior 

completo, 45,9% possuem especialização, 14,1% mestrado e 4,7% doutorado. Dos 

participantes, 9,4% foram docentes, 80% técnicos-administrativos e 10,6% 

consideraram pertencerem a outro cargo.   

 O teste realizado para analisar a adequação da amostragem para análise 

fatorial foi o Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, e obteve um valor de 0,75 que, de acordo 

com Sharma (1996 apud MARÔCO, 2011), é considerado médio ou meritório. 

 Na etapa 1 da segunda fase, a pesquisa foi realizada com um total de 293 

servidores docentes e técnicos-administrativos, sendo que o banco de dados final 

ficou composto por 279 casos. Assim como na fase anterior, o método de 

amostragem adotado foi o não probabilístico conveniente, buscando-se a maior 

representatividade possível, ou seja, o maior número de unidades diferentes, nesse 

sentido indivíduos de 37 unidades daquelas constantes no quadro 4 participaram 

desta fase da pesquisa. 

 Dos participantes da segunda fase da pesquisa, 55,7% foram do sexo 

masculino e 44,30% do sexo feminino, e tinham uma idade média de 39 anos, sendo 

a variação entre 21 e 70 anos, dos quais 85,5% ocupam o quadro permanente da 

organização. A média de tempo de serviço na UFRN foi de 11,9 anos, variando entre 

0,4 ano a 42,2 anos, no caso do tempo de serviço na unidade atual a média foi 8,9 

anos e a variação igual a do tempo na instituição. No que se refere à escolaridade, 

0,7% possuem ensino médio incompleto, 2,4% terminaram o ensino médio, 0,3% 

tem até o ensino técnico, 11,1% estão cursando ou não concluíram a graduação, 

17,4% tem o nível superior completo, 40,1% fizeram até o nível de especialização, 

14,3% possuem mestrado e 13,6% concluíram doutorado. Nesta fase da pesquisa, 
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19% dos participantes eram docentes, 69,6% técnicos-administrativos e 11,4% 

consideraram pertencer a outro cargo. 

 Para verificar a qualidade estatística da amostra foram realizados nessa fase 

os testes de KMO (0,84) e de Bartlett (qui-quadrado aprox. 4034,44; df=253; e 

p<0,001) indicando boa adequação da amostragem (MARÔCO, 2011).  

 Na etapa 2 da segunda fase foram realizadas entrevistas com um total de 112 

gestores das diversas unidades organizacionais constantes no quadro 4. Para tanto,  

nas unidades organizacionais do grupo Reitoria, Unidades Acadêmicas 

Especializadas e Unidades Suplementares foram realizadas entrevistas de acordo 

com a quantidade dos cargos de direção de cada unidade. Quanto ao grupo dos 

Centros Acadêmicos foram realizadas 4 entrevistas por centro, já nos Núcleos 

Interdisciplinares de Estudos, pela baixa complexidade da estrutura, foi realizada 

apenas 1 entrevista por unidade. 

   

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa utilizou para execução das suas duas fases, três instrumentos de 

coleta de dados, sendo um para a primeira fase, de cunho quantitativo, e dois para a 

segunda fase, um quantitativo derivado do refinamento da fase anterior e qualitativo.  

O instrumento de coleta utilizado na primeira fase foi composto por três 

partes: na primeira foram postos indicadores de desempenho; na segunda variáveis 

referentes a cada componente da estrutura organizacional; e, por fim, questões para 

coletar dados sobre características gerais e demográficas dos respondentes.  

Os indicadores de desempenho foram adaptados do instrumento de 

autoavaliação de desempenho em uso pela UFRN, de acordo com Fernandes, 

Fleury e Mills (2006), Vieira e Vieira (2003), Arantes (1998) e Kaplan e Norton 

(1997). No total foram utilizados 7 indicadores para esta fase, conforme pode ser 

visualizado no apêndice B.  

Para o estudo da estrutura organizacional foram utilizadas um total de 36 

variáveis, sendo 6 extraídas e adaptadas do instrumento elaborado por Medeiros 

(2003) e 30 foram elaboradas com base na revisão da literatura (ZEY-

FERRELL,1979; VASCONCELLOS, 1982, MINTZBERG, 1983; HALL, 1984; 
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STONER E FREEMAN, 1995; SANTOS, 2001; MINTZBERG, 2001; 

VASCONCELLOS; HEMSLEY, 1997; MINTZBER; LAMPEL; QUINN; GHOSHAL, 

2006; SEIFFERT; COSTA, 2007; FARIA; MADEIRA, 2011; CSASZAR, 2012; 

TEXEIRA; KOUFTEROS; PENG, 2012; MINTZBERG, 2012). As variáveis foram 

organizadas com base em nove elementos de estrutura organizacional pré-

estabelecidos, conforme quadro 3, onde para cada elemento existiam 4 variáveis.  

Tanto para os indicadores de desempenho quanto para os de estrutura foi 

utilizada a escala Likert de seis pontos, variando de discordo totalmente a concordo 

totalmente. O instrumento completo utilizado na primeira fase da pesquisa pode ser 

visto no apêndice B deste trabalho. Na aplicação, conforme treinamento, todos os 

pesquisadores orientaram os respondentes a preencherem o questionário 

discordando ou concordando, totalmente, muito ou pouco, com as afirmações e, 

ainda a evitarem a mesma alternativa em diversas questões consecutivas, foi 

ressaltado ainda que eles não seriam identificados. O tempo disponibilizado aos 

respondentes para preencherem o questionário foi de aproximadamente três horas. 

Na etapa 1 da segunda fase da pesquisa, o instrumento utilizado foi composto 

com os indicadores de desempenho e de estrutura organizacional, extraídos da 

etapa anterior, além daquelas questões relacionadas a características demográficas 

e ocupacionais. Para mensuração dos componentes da estrutura organizacional 

foram utilizados 24 indicadores, 4 para cada componente. Do total dos indicadores, 

20 foram extraídos dos 36 indicadores da primeira fase e 4 foram inseridos na 

segunda fase da pesquisa. Os indicadores de desempenho utilizados nesta fase, 

também foram extraídos da etapa anterior, apenas uma variável foi eliminada, desta 

forma o desempenho foi mensurado nesta fase da pesquisa com 6 indicadores. O 

instrumento utilizado nessa fase da pesquisa consta no apêndice C. 

 Na etapa 2 da segunda fase foi utilizado um roteiro de entrevista, com 

perguntas semiestruturadas,  que no âmbito destra trabalho, colaborou para 

perceber como os participantes avaliam os diversos componentes da estrutura 

organizacional e assim permitir ampliar a discussão acerca da relação da estrutura 

com o desempenho. Triviños (1992) respalda o objetivo pelo qual a entrevista 

semiestruturada foi adotada nesta pesquisa, ao assegurar que ela tem como 

característica perguntas apoiadas nas teorias que se relacionam ao tema em estudo, 

o que favorece a explicação e compreensão do tema de forma mais aprofundada.  
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O roteiro de entrevista, conforme apresentado no apêndice D, foi 

desenvolvido com base na teoria levantada nesta pesquisa acerca dos componentes 

da estrutura organizacional, tendo como base  Zey-Ferrell (1979); Hall (1984); 

Stoner e Freeman (1995); Mintzberg e Quinn (2001), Santos (2001), Mintzberg, 

Lampel, Quinn e Ghoshal (2006), e Mintzberg (2012); Vasconcellos e Hemsley 

(1997); Seiffert e Costa (2007); Faria e Madeira (2011), Claver-Cortés, Pertusa-

Ortega e Molina-Azorín (2012), Csaszar (2012) e Texeira, Koufteros e Peng (2012). 

O roteiro também se baseou nos instrumentos de Gromkow (2002) e de Pinheiro 

(2011). O roteiro de entrevista foi organizado de acordo com os componentes de 

estrutura organizacional, os quais também foram adotados como as categorias de 

análise. Para cada componente foram realizadas duas questões, a exceção do 

elemento coordenação, para qual foi elaborado apenas uma questão previamente. 

Além das perguntas sobre os componentes, constavam no roteiro outros 

questionamentos acerca da atuação da unidade organizacional e delineamento da 

estrutura organizacional. O quadro abaixo, apresenta a organização geral do roteiro 

de entrevista: 

  

Quadro 5: Estruturação do Roteiro de Entrevista 

Temas dos Questionamentos Quantidade de Questões 

Unidade Organizacional* 2 

Recursos* 1 

Formalização 2 

Departamentalização 2 

Especialização 2 

Treinamento e Internalização 2 

Coordenação 1 

Hierarquização 2 

Descentralização/Centralização 2 

Amplitude de Controle 2 

Comunicação 2 

Delineamento da Estrutura* 1 

                         Fonte: Elaborado pelo autor,2014. 

  

Os temas marcados com asterisco no quadro 5 não se referem a 

componentes da estrutura organizacional. Tais questionamentos nesses temas 

foram realizados para ter uma compreensão maior da atuação e funcionamento das 

unidades visitadas. No total foram realizadas 21 perguntas das quais 17 se referiam 

ao tema dos componentes da estrutura organizacional. 
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Para melhor compreensão de como os dados foram analisados, reorganizou-

se as duas fases em que o estudo foi conduzido, em quatro etapas de análises: nas 

três primeiras foram adotadas as técnicas de análise fatorial e análise de 

confiabilidade, e na quarta, análises de correlação, de regressão e de conteúdo. 

 Antes de abordar cada uma das técnicas utilizadas nas etapas de análises, é 

necessário apresentar como os dados foram tratados. De acordo com Medeiros 

(2003), a análise de dados deve iniciar com um tratamento minucioso dos dados 

coletados. Para tanto, nesse aspecto, o trabalho pautou-se em três pontos: presença 

de missing values, identificação e exclusão de possíveis outliers e avaliação da 

normalidade dos dados. 

 Missing values “são informações não disponíveis para um caso/sujeito que se 

pretende estudar, onde outras variáveis foram coletadas” afirma Medeiros (2003, p. 

63). Em outras palavras, são questões que por algum motivo deixaram de ser 

preenchidas. Para evitar a geração desse tipo de perda de informações, os 

pesquisados foram treinados para orientarem os participantes a prestarem a máxima 

atenção possível de modo que ao final todo o questionário estivesse preenchido e 

com veracidade. Ainda assim, na primeira fase, houveram 8 casos que foram 

excluídos da amostra, pois não estavam completos. Na etapa 1 da segunda fase, os 

pesquisadores foram orientados a conferirem os questionários na presença dos 

respondentes, pois caso houvessem questionários com dados incompletos poderiam 

ser corrigidos, assim apenas um questionário foi excluído. 

 Quanto aos outliers, são definidos por Medeiros (2003, p.64) como 

“observações com combinações de características únicas identificadas e que são 

distintamente diferentes das outras observações”. Assim, para evitar distorcer os 

resultados estatísticos obtidos, optou-se por retirar da amostra (HAIR et al., 2006). O 

critério adotado para exclusão nas duas fases de coletas com o instrumento 

quantitativo foi o grau de concentração em um mesmo valor da escala likert, que 

implicaria em um desvio padrão baixo. Desta forma, no primeiro momento o limite de 

corte foram desvios padrão inferior a 0,497, onde não houveram ocorrências, já na 

segunda fase, o limite inferior adotado foi de 0,331, assim 3 casos foram eliminados 

da amostra.  
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 Na avaliação da normalidade da distribuição dos dados foram utilizados os 

testes de Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, que avalia se as correlações parciais entre as 

variáveis são pequenas, e o de esfericidade de Bartlett, que indicam se os dados 

formam uma matriz identidade (MARÔCO, 2011). Esses dois testes colaboram para 

verificar se a aplicação da técnica estatística multivariada é apropriada. Os 

resultados dos referidos testes apresentados ao longo do trabalho apontam a 

adequação da amostra. 

 Conhecidos os padrões adotados no tratamento dos dados, inicia-se a 

apresentação de cada uma das etapas da análise. 

  Na primeira etapa da análise buscou-se refinar o instrumento de pesquisa e 

identificar os fatores latentes de estrutura organizacional, para tanto foram 

realizadas análises fatoriais exploratórias e análises de confiabilidade pelo alpha de 

Cronbach, no banco de dados de 84 casos.  

Segundo Marôco (2011, p. 471), a análise fatorial “tem por objetivo descobrir 

e analisar a estrutura de um conjunto de variáveis inter-relacionadas de modo a 

construir uma escala de medida para fatores que de alguma forma controlam as 

variáveis originais”. As análises fatoriais foram extraídas pelo método de 

componentes principais, e a varimax com normalização de Kaiser, como método de 

rotação ortogonal. A rotação ortogonal é utilizada, pois, de acordo com o objetivo da 

pesquisa, partiu-se do pressuposto da independência dos fatores que compõe o 

constructo da estrutura organizacional, sendo, portanto, este o método mais 

adequado de acordo com Marôco (2011). Nesta etapa do trabalho foram realizadas 

13 análises fatoriais, visto que sempre que uma variável é excluída, Figueiredo Filho 

e Silva Jr. (2010) indica a necessidade de fazer uma nova análise. 

 O alpha de Cronbach, de acordo com Marôco e Garcia-Marques (2006, p.66), 

é considerado um “índice universalmente aconselhável para o estudo métrico de 

uma escala (qualquer que sejam as suas características)”. Na presente pesquisa, o 

alpha foi adotado como parâmetro para exclusão de variáveis de cada fator gerado 

nas análises fatoriais, de modo que fosse possível elevar o nível de fiabilidade. A 

fiabilidade refere-se a capacidade da medida ser consistente (MARÔCO; GARCIA-

MARQUES, 2006). Os níveis de fiabilidade foram interpretados com base no quadro 

a seguir: 
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Quadro 6: Interpretação dos níveis de fiabilidade (Alpha de Cronbach) 
 

  

 

 

         Fonte: Adaptado de Marôco e Garcia-Marques (2006, p.73). 

 

A segunda etapa procedeu-se similarmente a primeira, com a realização de 

análises fatorial e de confiabilidade no banco de dados composto por 279 casos, 

visando caracterizar os componentes latentes de estrutura organizacional 

levantados na etapa anterior. Assim como na etapa anterior, a análise fatorial foi 

realizada pelo o método de extração dos componentes principais e foram 

considerados eigenvalue maior que 1,0 para formação dos componentes. É válido 

destacar que as variáveis com comunalidades inferior a 0,50 foram  excluídas da 

análise (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2010). O método de rotação utilizado foi o 

ortogonal, sendo varimax com normalização de kaiser. 

A terceira etapa da análise refere-se a condensação do que foi realizado nas 

duas etapas anteriores, sendo que com foco nos indicadores de desempenho. Logo, 

as técnicas utilizadas foram as análises fatorial e de confiabilidade, aplicadas nos 

dois bancos de dados, em momentos distintos da pesquisa ( esses momentos se 

referem às duas fases de condução da pesquisa, tratadas anteriormente). O objetivo 

nesta etapa foi validar as variáveis de desempenho adotadas pela UFRN, de modo 

que na etapa seguinte fosse possível estabelecer as relações entre os componentes 

da estrutura organizacional e do desempenho da referida universidade. 

Na quarta etapa, realizou-se análise de correlação e de regressão, e ainda 

uma abordagem qualitativa com o método da análise de conteúdo. 

A análise de correlação foi desenvolvida a partir do modelo de Pearson, que 

Garson (2009 apud FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2009, p.118) conceitua como 

“uma medida de associação bivariada (força) do grau de relacionamento entre duas 

variáveis”. Para proceder com a análise alguns preceitos precisam ser entendidos, 

de acordo com Figueiredo Filho e Silva Jr. (2009): o coeficiente de Pearson não 

esclarece a causalidade entre as variáveis (quem varia em função de quem); tem 

caráter adimensional; deve haver normalidade na distribuição dos dados; é 

AUTOR CONDIÇÃO 
VALOR 

DO ∂ 
(ALPHA) 

Murphy e 

Davidsholder (1988) 

Fiabilidade inaceitável <0,6 

Fiabilidade baixa 0,7 

Fiabilidade moderada a elevada 0,8-0,9 

Fiabilidade elevada >0,9 
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necessário independência nas observações, para evitar correlações espúrias. Os 

resultados da correlação foram interpretados com base no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 7: Interpretação dos valores da correlação de Pearson 

AUTOR 
VALOR 

(RESULTADO) 
INTERPRETAÇÃO 

COHEN (1988) 
Entre 0,10 e 0,29 Pequenos 

Entre 0,30 e 0,49 Médios 

Entre 0,50 e 1 Grandes 

DANCEY; REIDY 
(2005) 

De 0,10 a 0,30 Fraco 

De 0,40 a 0,6 Moderado 

De 0,70 até 1 Forte 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Figueiredo Filho e Silva Jr. (2009) 

 

Como a análise de correlação não permite identificar a relação de 

causalidade, prosseguiu-se com a análise de regressão que de acordo com Marôco 

(2011, p.673) também é utilizada para “[...] predizer o valor de uma variável 

dependente a partir de um conjunto de variáveis independentes”, essas últimas, 

ainda de acordo com o autor, devem ser ortogonais, como tratado desde o início do 

presente trabalho. Deve-se ficar claro que não foi objeto do presente estudo criar ou 

propor um modelo, sendo assim, a análise de regressão foi adotada para que 

pudesse auferir sobre a influência dos componentes de estrutura (variáveis 

independentes) no desempenho organizacional (variável dependente), portanto, não 

foram realizados ajustes de modelo.  

Por fim, para ampliar o entendimento da relação entre o desempenho e os 

componentes de estrutura organizacional, os dados coletados nas entrevistas (na 

parte 2 da segunda fase) foram analisados através da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (1977). As etapas realizadas para esta análise foram aquelas 

indicadas por Bardin (1977), que se ordenam cronologicamente da seguinte forma: 

1) etapa de pré-análise, na qual foram levantadas e revisadas as referências com 

relevância para o tema; 2) etapa de exploração do material, para realização desta 

etapa os dados foram levantados com a estruturação do roteiro de entrevistas, de 

acordo com o que foi identificado na pré-análise. Os dados nesse momento estavam 

brutos e foram validados de acordo com os objetivos da pesquisa. É necessário 

relatar que foi gerado uma nuvem de palavras (figura 4), a partir da transcrição das 

entrevistas, através do software disponibilizado no endereço wordle.net.; e, 3) a 

etapa de tratamento dos dados, que trata da inferência e interpretação dos 
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resultados, que buscou compreender os dados de acordo com o objetivo 

anteriormente citado. Os dados foram categorizados de acordo com os nove 

componentes de estrutura organizacional, conforme quadro 8 apresentado abaixo. 

 

Quadro 8: Categorias da análise de conteúdo 

CATEGORIAS PRINCIPAIS TERMOS  

Formalização Padronização; procedimentos; manuais; normas. 

Especialização Divisão do trabalho; especialidades; diferenciação. 

Treinamento e Internalização Capacitação; cultura; valores; interesses organizacionais. 

Departamentalização Agrupamento das unidades; fragmentação; foco interno. 

Descentralização Autonomia; resolução de problemas; decisões; participação. 

Coordenação Mecanismos de gestão; responsáveis formais. 

Amplitude de controle Tamanho das unidades; abrangência das áreas. 

Hierarquização Níveis hierárquicos; complexidade; variedade de modelos. 

Comunicação Sistemas de informação; fluxos de dados; canais de informação. 

  Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Deve-se evidenciar que, no âmbito deste estudo, só foram analisadas as 

categorias que referem-se aos componentes de estrutura organizacional que 

apresentaram relação com o desempenho, evidenciada a partir das análises de 

correlação e regressão. 

A seguir é apresentado um quadro de relacionamento entre objetivos da 

pesquisa, a parte a que se refere na fundamentação teórica, as técnicas utilizadas 

para análise, as questões dos instrumentos de coleta e parte referente nos 

resultados: 

 

     Quadro 9: Quadro comparativo entre objetivos específicos e forma de tratamento dos dados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
FUND. 

TEÓRICA 
METODOLOGIA 

INSTRUMENTO DE 
COLETA 

RESULT. 

Identificar os componentes 
latentes da Estrutura 
Organizacional da UFRN, de 
acordo com literatura 
pertinente. 

2.1 
2.2 
2.3 

-Análise Fatorial 
Exploratória 
-Análise de confiabilidade 
(Alpha de Cronbach) 

Questionário 1 
Questões: 

9 a 44 

4.1 
4.1.1 

Caracterizar os componentes 
da estrutura organizacional da 
UFRN. 

2.3 

-Análise Fatorial 
Exploratória 
-Análise de confiabilidade 
(Alpha de Cronbach) 

Questionário 2 
Questões: 

8 a 31 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 

Validar os indicadores de 
desempenho organizacional 
adotados pela UFRN. 

2.4 
-Análise Fatorial; 
-Análise de confiabilidade 
(Alpha de Cronbach) 

Questionários 1 e 2 
Quest.: 2 a 8 (1) 
Quest.: 2 a 7 (2) 

4.3 

Estabelecer relações entre os 
componentes da Estrutura 
Organizacional da UFRN e o 
desempenho organizacional. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

-Análise de correlação de 
Pearson; 
-Análise de regressão; 
-Análise de Conteúdo. 

Questionário 2 e 
Roteiro de 
entrevista 

4.4 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O presente capítulo que trata da discussão dos resultados do trabalho, foi 

organizado em quatro partes, originadas a partir dos desmembramento das duas 

fases da pesquisa. As duas primeiras partes trata da identificação e caracterização 

dos componentes de estrutura organizacional, a terceira sobre a validação dos 

indicadores de desempenho adotados pela UFRN, e a última parte aborda as 

relações entre estrutura e desempenho. 

 Na primeira parte deste capítulo são apresentados os resultados do teste 

piloto para refinamento do instrumento e identificados os componentes latentes da 

estrutura organizacional da UFRN, evidenciados a partir das análises fatorial e de 

confiabilidade, com suas respectivas explicações teóricas. 

 Em seguida, na segunda parte deste capítulo, são caracterizados os 

componentes da estrutura organizacional da UFRN identificados na etapa anterior, 

também, através das análises fatorial e de confiabilidade. 

 Na terceira fase discute-se a validade dos indicadores de desempenho em 

uso pela UFRN, através dos métodos de análise fatorial e de confiabilidade, tanto no 

âmbito dos dados coletados na primeira fase da pesquisa quanto no da segunda, 

que teve a amostra ampliada.  

 Por fim, apresentar-se-á, através das análises de correlação, de regressão e 

de conteúdo, a relação existente entre os componentes da estrutura organizacional 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os seus indicadores de 

desempenho gerencial. 

 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS COMPONENTES LATENTES DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA UFRN 

 

 Nesta primeira fase, a pesquisa foi conduzida em 20 unidades 

organizacionais da UFRN, que gerou um banco de dados da fase exploratória com 

84 respondentes, após considerados os missing values e os outliers. Ela foi 

realizada através da aplicação de um questionário com 36 indicadores de estrutura 

organizacional, sendo 30 itens elaborados a partir da revisão da literatura (ZEY-
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FERRELL,1979; VASCONCELLOS, 1982, MINTZBERG, 1983; HALL, 1984; 

STONER E FREEMAN, 1995; SANTOS, 2001; MINTZBERG; QUINN, 2001; 

VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002; MINTZBER; LAMPEL; QUINN; GHOSHAL, 

2006; SEIFFERT; COSTA, 2007; FARIA; MADEIRA, 2011; CSASZAR, 2012; 

TEXEIRA; KOUFTEROS; PENG, 2012; MINTZBERG, 2012) e 6 extraídos do 

instrumento elaborado por Medeiros (2003).  

 É necessário destacar que os indicadores foram pré-agrupados em nove 

componentes de estrutura organizacional evidenciados na literatura, conforme 

apresentado no quadro 3, no capítulo da fundamentação teórica do presente 

trabalho. 

   Ao realizar a análise fatorial exploratória com rotação ortogonal (método 

Varimax), a pesquisa, no primeiro momento, identificou nove fatores que podem 

indicar a presença dos componentes de estrutura tratados na literatura, na estrutura 

organizacional da UFRN. A rotação ortogonal é utilizada, pois, de acordo com o 

objetivo da pesquisa, partiu-se do pressuposto da independência dos fatores que 

compõe o constructo da estrutura organizacional, sendo, portanto, este o método 

mais adequado de acordo com Marôco (2011). 

 A adequação da amostragem obteve um valor de 0,75, auferido pela medida 

Kaiser-Meyer-Olkin – KMO , que de acordo com Sharma (1996 apud MARÔCO, 

2011) é um valor médio. Após as análises de adequação da amostra, a análise 

fatorial exploratória foi a primeira técnica estatística utilizada, com o objetivo de 

encontrar os componentes latentes da estrutura organizacional da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Em seguida, foi realizada a análise de 

confiabilidade para cada fator gerado na análise fatorial exploratória, o que resultou 

na redução de nove para seis fatores latentes relacionados com os componentes da 

estrutura da UFRN.  

 

 

 

4.1.1 Análises fatoriais e de confiabilidade realizada com 36 indicadores 

  

 Com objetivo de identificar os componentes latentes de estrutura 

organizacional indicados na literatura, presentes no contexto da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, foram realizadas, nesta fase exploratória, uma 
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série de análises fatoriais, extraídas pelo método de componentes principais, e a 

varimax com normalização de Kaiser, como método de rotação ortogonal.  

 A série de análises fatoriais realizada foi para seguir uma dinâmica que 

permitisse maior grau de fiabilidade e assertividade dos fatores formados, bem como 

para preservar o maior número possível dos sentimentos expressados passíveis de 

mensuração. Nesta perspectiva, Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010) indicam a 

necessidade de realizar a análise fatorial novamente sempre que uma variável é 

excluída. Logo, após a primeira análise fatorial, onde se evidenciaram nove fatores, 

foram realizadas mais doze análises fatoriais, sempre após a análise de 

confiabilidade de cada fator, calculada pelo coeficiente alpha de Cronbach. Em 

outras palavras, todas as vezes que a análise de confiabilidade indicava a exclusão 

de uma ou mais variáveis daquele fator, para elevar o grau de consistência interna, 

realizava-se uma nova análise fatorial, com todos os indicadores, excluindo àqueles 

indicados pela análise de confiabilidade. O alpha de Cronbach, de acordo com 

Marôco e Garcia-Marques (2006, p.66), é considerado um “índice universalmente 

aconselhável para o estudo métrico de uma escala (qualquer que sejam as suas 

características)”.  

 A partir da análise dos componentes principais, utilizada para evidenciar o 

número de componentes extraídos com análise fatorial (MARÔCO, 2011), foram 

apontados nove fatores com eigenvalue superior a um (tabela 1). Na primeira 

análise, foram encontrados indicadores que apresentaram-se em mais de um fator, 

ou seja, fugiam do seu componente, mesmo sendo excluídos os coeficientes com 

valor absoluto abaixo de 0,40, que é considerado o limite mínimo aceitável de 

contribuição da variável.  

De acordo com Hair et al. (2006) e Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010), a 

análise fatorial deve ter uma estrutura simples de seus componentes, logo a mesma 

variável não pode contribuir com a formação de fatores distintos. Desta forma, os 

indicadores que não conseguiam se estabilizar foram sendo excluídos a cada nova 

rodada da análise fatorial. É necessário ressaltar que na análise fatorial exploratória 

a decisão de exclusão de um fator pode ser baseado apenas em critérios técnicos 

estatísticos (FIGUEIRO FILHO; SILVA JR., 2010). 

 Na tabela 1, a seguir, estão os componentes extraídos, na primeira análise 

fatorial, a variância explicada por cada fator e a variância acumulada. Os nove 
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fatores extraídos explicam 73,5% da variabilidade total, superando o valor de 60%, 

já considerado satisfatório por Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010) e Hair et al. (2006). 

 

Tabela 1 – Variância Explicada e Eigenvalue dos componentes da 1ª análise fatorial 

 

 

  

  

 

 

 
 

             Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 Com a primeira análise fatorial exploratória realizada, houve a distribuição dos 

36 indicadores pelos nove fatores de forma desproporcional, ou seja, enquanto 

tiveram fatores em que apenas dois indicadores apresentaram cargas fatoriais 

relevantes (acima de 0,40) para ele, outros tinham nove indicadores com cargas 

relevantes, apontando a necessidade de ajustes, o que já era esperado, se tratando 

de uma análise exploratória. A tabela 2 da matriz de componente rotativa, apresenta 

a dispersão dos indicadores em cada um dos componentes. 

 De acordo com os resultados apresentados na tabela 2 referente a primeira 

análise fatorial exploratória, dez variáveis apresentaram cargas fatoriais relevantes 

(acima de 0,40) no fator 1, sete no fator 4, cinco nos fatores 2, 3, 6 e 7, três no fator 

9 e apenas dois no fator 8. As variáveis ESTRU_6, ESTRU_8, ESTRU_16,   

ESTRU_21, ESTRU_24, ESTRU_26, ESTRU_29, e ESTRU_35 apresentaram 

índices relevantes para mais de um componente, no entanto, o procedimento 

adotado não foi excluir de imediato todos esses indicadores, mas sim, considerá-los 

no fator em que apresentaram a maior carga fatorial, e só excluir após a análise de 

consistência interna apontar para tal. Essa medida foi adotada como forma de 

segurança para que a decisão de exclusão da variável não estivesse pautada 

apenas no pressuposto da estrutura simples da análise fatorial, bem como para dar 

a possibilidade de estabilização de alguma variável com a exclusão de outra, 

permitindo assim preservar variáveis que podem ser relevantes para compreender 

teoricamente um fator. Essa medida adotada permitiu a manutenção dos indicadores 

ESTRU_16 e ESTRU_29, que em um terminado momento da pesquisa foram 

Componente 
Valores próprios iniciais 

Eigenvalue % de variância % cumulativa 

1 8,986 24,962 24,962 
2 5,072 14,090 39,052 
3 3,141 8,725 47,777 
4 2,357 6,547 54,324 
5 1,632 4,532 58,856 
6 1,558 4,327 63,184 
7 1,350 3,749 66,933 
8 1,188 3,301 70,233 
9 1,157 3,213 73,446 
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estabilizados, os quais contribuíram para um melhor entendimento de dois dos seis 

fatores que foram identificados ao final da análise exploratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de dar seguimento a análise, após a realização da primeira fatorial, é 

necessário expor o quadro 10, a seguir, onde constam as descrições de cada um 

dos indicadores da primeira fase da pesquisa, sendo essencial para a classificação e 

entendimento teórico de cada fator. 

 

Tabela 2 – Distribuição das varáveis pelos fatores (1AFE) 

Indicadores 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ESTRU_3 ,863         
ESTRU_4 ,853         
ESTRU_1 ,833         
ESTRU_12 ,826         
ESTRU_2 ,821         
ESTRU_5 ,702         
ESTRU_11 ,609         
ESTRU_21 ,604  ,465       
ESTRU_24 ,539        ,527 
ESTRU_32  ,892        
ESTRU_31  ,877        
ESTRU_30  ,710        
ESTRU_34  ,578       
ESTRU_17   ,816       
ESTRU_20   ,758       
ESTRU_19   ,745       
ESTRU_18   ,707       
ESTRU_14    ,774      
ESTRU_13    ,764      
ESTRU_15    ,666      
ESTRU_7    ,542      
ESTRU_16    ,476 ,449    -,448 
ESTRU_6 ,470   ,472   -,407   
ESTRU_8    ,465  ,408   
ESTRU_10     ,799     
ESTRU_9     ,736    
ESTRU_28      ,755   
ESTRU_27      ,643    
ESTRU_29  ,563    ,596    
ESTRU_22       ,715   
ESTRU_26      ,447 ,542   
ESTRU_35     ,422  ,537   
ESTRU_23       ,408   
ESTRU_33        ,782  
ESTRU_36        ,745  
ESTRU_25         ,729 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Quadro 10: Descrição dos indicadores de Estrutura Organizacional 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Indicador Descrição 

ESTRU_1 
Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, instruções) garantir que suas atividades 
sejam padronizadas.  

ESTRU_2 
Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique claro como cada uma deve 
ser feita. 

ESTRU_3 Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada tarefa. 

ESTRU_4 Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem que ser feita. 

ESTRU_5 Esta unidade desenvolve trabalhos bem específicos. 

ESTRU_6 Nesta unidade as pessoas executam apenas o que já foi previamente definido. 

ESTRU_7 Esta unidade possui, em sua maioria, atividades repetitivas.  

ESTRU_8 Nesta unidade as pessoas pouco decidem sobre o seu próprio trabalho. 

ESTRU_9 
Nesta unidade são realizados programas institucionais para desenvolver competências nas 
pessoas. 

ESTRU_10 
Esta unidade promove o treinamento das habilidades e conhecimentos necessários para a 
realização das atividades. 

ESTRU_11 Nesta unidade as pessoas são plenamente integradas a cultura da organização . 

ESTRU_12 Nesta unidade, todos sabemos como as tarefas devem ser executadas. 

ESTRU_13 
As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do que com os objetivos mais 
amplos da organização. 

ESTRU_14 O mais importante para esta unidade é realizar o seu próprio trabalho.  

ESTRU_15 
Mesmo que seja necessário as pessoas desta unidade não desempenham outras funções 
dentro da organização. 

ESTRU_16 
Esta unidade tem uma atuação relativamente independente das outras unidades da 
organização, o que facilita realizar mudanças nas atividades, quando necessárias.  

ESTRU_17 Esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem os problemas. 

ESTRU_18 Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus subordinados. 

ESTRU_19 
Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da maneira que considera 
mais eficaz. 

ESTRU_20 
Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, buscando-se a participação dos 
funcionários nas decisões. 

ESTRU_21 Esta unidade possui uma pessoa formalmente responsável pela supervisão do trabalho. 

ESTRU_22 Nesta unidade as pessoas ajustam uma o trabalho da outra através de conversas informal.  

ESTRU_23 Esta unidade especifica os resultados que pretende obter.  

ESTRU_24 
Nesta unidade são especificadas, previamente, as habilidades necessárias para realização dos 
trabalhos.  

ESTRU_25 Esta unidade possui um grande número de pessoas subordinadas ao mesmo gestor.  

ESTRU_26 Nesta unidade existem unidades subordinadas.  

ESTRU_27 Esta unidade possui muitas unidades subordinadas diretamente ao gestor. 

ESTRU_28 
Nesta unidade existem unidades subordinadas ao gestor em diferentes níveis, inclusive de 
assessoria. 

ESTRU_29 Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos.   

ESTRU_30 Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor principal da unidade. 

ESTRU_31 Esta organização possui muitos níveis hierárquicos. 

ESTRU_32 Nesta organização existem muitos chefes/gestores. 

ESTRU_33 Esta unidade possui eficientes canais de informação. 

ESTRU_34 Nesta o unidade o processo formal de comunicação precisa passar pelo gestor. 

ESTRU_35 
Esta unidade permite que o processo de comunicação formal ocorra entre os pares, sem 
necessidade de envolver o gestor.  

ESTRU_36 Nesta unidade os canais de envio e recebimento de informações são bem utilizados. 
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 Após apresentação da constituição de cada um dos fatores (surgidos na 

primeira análise), com a imediata definição dos seus respectivos indicadores, segue-

se com a narrativa dos fatos ocorridos com a realização das doze subsequentes 

análises fatoriais, bem como da análise de consistência interna de cada fator 

formado, onde, ao final, alcançou-se 20 indicadores consistentes, organizados em 6 

componentes latentes da estrutura organizacional da UFRN, os quais foram 

caracterizados na segunda parte deste tópico. Para melhor entendimento desta 

etapa da análise, convencionar-se-á a denominação de cada uma das 13 análises 

fatoriais exploratórias realizadas com a sigla AFE, precedida do número que a 

indica, por exemplo, se o texto estiver se referindo a primeira análise, adotar-se-á a 

sigla 1AFE, se a segunda, a sigla 2AFE, e assim sucessivamente.  

 O primeiro passo, após a 1AFE, foi verificar a consistência interna (alpha) do 

Fator 1 da tabela 2. O referido fator apresentou dez indicadores, sendo que em um a 

carga fatorial foi maior para outro indicar e, portanto, foram considerados nove 

indicadores, os quais apresentaram um alpha de Cronbach de 0,925, que de acordo 

com Marôco e Garcia-Marques (2006) ao citarem Murphy e Davidsholder (1988) é 

de fiabilidade elevada.  

Para efeitos de compreensão, o conceito de fiabilidade apresentada pelos 

autores refere-se a capacidade da medida ser consistente (MARÔCO; GARCIA-

MARQUES, 2006).  

Assim, objetivando padronizar a quantidade de indicadores em quatro por 

fator, que é um número recomendado e comumente utilizado nos instrumentos de 

pesquisa das ciências sociais, foram excluídas, de acordo com a análise de 

confiabilidade: 1) a variável ESTRU_5, que possuía a menor correlação (0,421) com 

o fator, ficando mantido o alpha no mesmo patamar, 0,924; 2) a variável ESTRU_24 

(correlação 0,54), permanecendo o índice de consistência interna em 0,924; 3) a 

variável ESTRU_21 (0,53), que com a exclusão eleva um pouco o alpha para 0,927; 

4) a variável ESTRU_11 (0,50), elevando o alpha para 0,930; e 5) a variável 

ESTRU_12 (0,63), que reduz um pouco o alpha para 0,923, entretanto se mantendo 

no mesmo patamar de fiabilidade elevada. Desta forma o fator 1 da 1AFE ficou 

composto pelas variáveis ESTRU_1; ESTRU_2; ESTRU_3; e ESTRU_4. A 

classificação teórica dos fatores é realizada após todas as análises (ao final deste 

tópico), visto que ao longo de cada teste fatorial a ordem dos componentes se 

alteram, ainda que mantendo-se o mesmo conjunto de indicadores para cada 
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componente, desta forma, a compreensão do significado de cada fator para quem 

está lendo é facilitada.    

 A 2AFE foi realizada sem os cinco indicadores (ESTRU_5; ESTRU_11; 

ESTRU_12; ESTRU_21; e ESTRU_24) que foram excluídos no passo anterior, a 

tabela 3, evidencia a distribuição das varáveis nos componentes e suas respectivas 

cargas fatoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

             Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

 Percebe-se que o primeiro fator, aquele que é mais homogêneo, na 2AFE 

deixa de ser aquele formado pelas primeiras variáveis conforme na 1AFE, e passa a 

ser formado por oito variáveis, das quais cinco apresentam a maior carga fatorial 

para o fator. Sendo assim, na análise de confiabilidade foram consideradas as 

variáveis ESTRU_29, ESTRU_30, ESTRU_31, ESTRU_32, ESTRU_34, que 

apresentaram um alpha de 0,853, considerado de média a alta fiabilidade de acordo 

Tabela 3 – Distribuição das varáveis pelos fatores (2AFE) 

 Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ESTRU_31  ,899         

ESTRU_32  ,888         

ESTRU_30  ,757         

ESTRU_29  ,660       ,411  

ESTRU_34  ,566         

ESTRU_1   ,879        

ESTRU_3   ,867        

ESTRU_2   ,861        

ESTRU_4   ,835        

ESTRU_17    ,822       

ESTRU_20    ,783       

ESTRU_19    ,767       

ESTRU_18    ,719       

ESTRU_10     ,845      

ESTRU_9     ,813      

ESTRU_14      ,768     

ESTRU_13      ,736     

ESTRU_15      ,710     

ESTRU_6   ,483   ,542     

ESTRU_7      ,513     

ESTRU_22       ,686    

ESTRU_35       ,603    

ESTRU_26  ,432     ,601    

ESTRU_23       ,412    

ESTRU_33        ,822   

ESTRU_36        ,712   

ESTRU_8         ,642  

ESTRU_28  ,464       ,594  

ESTRU_27  ,437   ,401    ,498  

ESTRU_16          -,711 
ESTRU_25          ,681 
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com Murphy e Davidsholder (1988 apud MARÔCO; GARCIA-MARQUES, 2006). A 

análise sugere a exclusão do indicador ESTRU_34 para aumentar o índice de 

consistência interna para 0,881. 

 Na 3AFE, realizada com seis indicadores a menos (ESTRU_5; ESTRU_11; 

ESTRU_12; ESTRU_21; ESTRU_24; e ESTRU_34), a variância total explicada é 

elevada de 73,45% para 76,09%, indicando que a análise está se refinando ao 

garantir um maior grau de explicação. A tabela 4, mostra como se reconfiguraram as 

cargas fatoriais na terceira rodada da análise fatorial. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

  

Nesta etapa o fator escolhido para a verificação da consistência interna foi o 

quinto, por ser o que apresentou o maior número de variáveis (ESTRU_14, 

ESTRU_13, ESTRU_15, ESTRU_6, ESTRU_7) na 3AFE. O alpha do fator com as 

cinco variáveis foi de 0,729, sendo ampliado com a exclusão de ESTRU_6 para 

Tabela 4 – Distribuição das varáveis pelos fatores (3AFE) 

 Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ESTRU_1  ,883         

ESTRU_3  ,861         

ESTRU_2  ,860         

ESTRU_4  ,829         

ESTRU_31   ,920        

ESTRU_32   ,894        

ESTRU_30   ,780        

ESTRU_29   ,698        

ESTRU_17    ,821       

ESTRU_20    ,785       

ESTRU_19    ,770       

ESTRU_18    ,722       

ESTRU_10     ,842      

ESTRU_9     ,816      

ESTRU_14      ,765     

ESTRU_13      ,727     

ESTRU_15      ,720     

ESTRU_6  ,480    ,541     

ESTRU_7      ,514     

ESTRU_22       ,693    

ESTRU_35       ,599    

ESTRU_26   ,458    ,597    

ESTRU_33        ,819   

ESTRU_36        ,788   

ESTRU_23        ,445   

ESTRU_8         ,691  

ESTRU_28   ,495      ,566  

ESTRU_27   ,465      ,468  

ESTRU_16          -,715 
ESTRU_25          ,684 
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0,734 e para 0,753 com a exclusão de ESTRU_7. Mesmo ficando com três 

indicadores nesse fator, optou-se pela exclusão da quarta variável, pois esta 

apresentava uma correlação múltipla quadrada muito baixa (0,145). No mesmo 

sentido, foi feita uma adaptação no indicador ESTRU_15 para a segunda fase da 

pesquisa, visto que também apresentava uma correlação baixa. Tal variável não foi 

excluída, pois caso fosse, diminuiria de modo relevante o alpha do componente. 

 O próximo passo foi realizar a quarta análise fatorial exploratória, 4AFE, com 

oito indicadores a menos (ESTRU_5; ESTRU_6; ESTRU_7; ESTRU_11; 

ESTRU_12; ESTRU_21; ESTRU_24; e ESTRU_34) com base nas etapas 

anteriores. Neste momento, houve a redução de um fator da análise, saindo de nove 

para oito componentes latentes de estrutura organizacional. A variância nesta etapa 

ficou em 73,84%, que é considerado acima do satisfatório de acordo com Figueiredo 

Filho e Silva Jr. (2010) e Hair et al. (2006). A tabela 5 evidencia, a partir da matriz de 

componente rotativa, a distribuição das cargas fatoriais das variáveis pelos 

componentes latentes da estrutura organizacional da UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Tabela 5 – Distribuição das varáveis pelos fatores (4AFE) 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ESTRU_1  ,887        

ESTRU_3  ,873        

ESTRU_2  ,863        

ESTRU_4  ,835        

ESTRU_17   ,824       

ESTRU_19   ,768       

ESTRU_20   ,767       

ESTRU_18   ,734       

ESTRU_23   ,422       

ESTRU_28    ,821      

ESTRU_27    ,732      

ESTRU_29    ,630 ,543     

ESTRU_26    ,558    ,527  

ESTRU_9    ,551   ,427  ,468 
ESTRU_32     ,904     

ESTRU_31     ,892     

ESTRU_30    ,427 ,702     

ESTRU_14      ,822    

ESTRU_13      ,759    

ESTRU_8      ,544  -,436  

ESTRU_15      ,539   ,485 
ESTRU_33       ,730   

ESTRU_36   ,419    ,644   

ESTRU_25       ,549   

ESTRU_22        ,678  

ESTRU_35        ,594  

ESTRU_16         ,683 
ESTRU_10    ,464   ,418  ,568 
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 Na realização da 4AFE, o fator 3, dessa etapa, foi o que apresentou o maior 

número de variáveis (ESTRU_9; ESTRU_26; ESTRU_27; ESTRU_28; e, 

ESTRU_29). Com esses indicadores o alpha de Cronbach do componente foi 0,842, 

com a exclusão da variável ESTRU_9, o alpha permaneceu praticamente inalterado 

(0,841), sendo eliminada uma variável que tinha baixa correlação (0,298), e ainda, 

permitiu melhorar a variância da escala. É possível verificar, ainda que com base na 

tabela 5, a variável retirada da análise possuía a menor carga fatorial, e tinha valores 

fatoriais aceitáveis em mais dois componentes (fatores), o que amplia o respaldo 

sua mitigação.  

O próximo passo foi realizar a 5AFE, com menos uma variável, além das oito 

já excluídas nas etapas anteriores. Neste passo, a variância total acumulada foi de 

73,78%, valor acima do satisfatório, conforme já mencionado, sendo o fator 2, 

composto pelas variáveis ESTRU_17, ESTRU_18, ESTRU_19, ESTRU_20 e 

ESTRU_23 (cargas fatoriais 0,825; 0,737; 0,771; 0,773; e, 0,423, respectivamente), 

o selecionado para realizar a análise de confiabilidade. Como sugerido pelo próprio 

valor da carga fatorial, o indicador ESTRU_23 foi retirado da análise, permitindo o 

aumento do alpha de 0,832 para 0,845. Deve-se ainda explanar que a variável 

possuía uma correlação múltipla ao quadrado baixa (0,37) comparando com as 

demais do mesmo fator. 

Na 6AFE, que apresentou variação acumulada de 74,81%, maior que a 

anterior, a análise ocorreu com dez itens (variáveis) a menos (ESTRU_5; ESTRU_6; 

ESTRU_7; ESTRU_9; ESTRU_11; ESTRU_12; ESTRU_21; ESTRU_23; 

ESTRU_24; e ESTRU_34), sendo o fator 5 dessa rodada o escolhido para 

verificação da consistência interna. Compuseram o fator 5, na 6AFE, os indicadores 

ESTRU_10, ESTRU_25, ESTRU_33 e ESTRU_36, com as respectivas cargas 

fatoriais: 0,566; 0,525; 0,760; 0,633. O alpha do fator foi 0,660, considerado de baixa 

fiabilidade (consistência) por Marôco e Garcia-Marques (2006) ao citarem Murphy e 

Davidsholder (1988). Seguindo as indicações da análise de confiabilidade, o item 

ESTRU_25 foi excluído da análise, elevando o alpha para 0,684, logo após, foi 

excluído o item ESTRU_10, gerando aumento do alpha para 0,744. Para este fator, 

que será caracterizado adiante, foram elaborados duas novas variáveis e adaptado 

o item ESTRU_33, para posterior aplicação no instrumento utilizado na  segunda 

pesquisa com amostra ampliada. 
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Em seguida foi realizada a sétima análise fatorial, 7AFE, com exclusão, no 

total, de 12 indicadores, e nesta etapa se formaram sete fatores, ou seja, reduziu-se 

um componente nesta rodada com a mitigação daqueles indicadores. A tabela 6, a 

seguir, destaca a distribuição dos, atuais, 24 indicadores, pelos componentes: 

 

Tabela 6 – Distribuição das varáveis pelos fatores (7AFE) 

 Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 

ESTRU_1  ,887       

ESTRU_3  ,868       

ESTRU_2  ,857       

ESTRU_4  ,836       

ESTRU_32   ,910      

ESTRU_31   ,880      

ESTRU_30   ,774      

ESTRU_29   ,611   ,577   

ESTRU_17    ,850     

ESTRU_19    ,768     

ESTRU_20    ,754     

ESTRU_18    ,728     

ESTRU_14     ,774    

ESTRU_13     ,733    

ESTRU_15     ,727    

ESTRU_16     ,573    

ESTRU_28      ,817   

ESTRU_27      ,723   

ESTRU_35       ,668  

ESTRU_22       ,646  

ESTRU_26      ,500 ,563  

ESTRU_8     ,411 ,445 -,450  

ESTRU_33        ,855 
ESTRU_36        ,734 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Com base na tabela 6, percebe-se a uniformização e estabilização dos 

fatores e das variáveis, com apenas três exceções ESTRU_8; ESTRU_26; e, 

ESTRU_29. A variância acumulada, neste passo, é 73,76%, valor próximo à todos já 

apresentados. O fator analisado nessa etapa é o 5, composto pelas variáveis 

ESTRU_8; ESTRU_27; e ESTRU_28. Com a análise de confiabilidade foi indicada a 

retirada da variável ESTRU_8, que elevou o alpha do fator de 0,656 para 0,834. O 

fator 5 da 7AFE, ficou com apenas dois indicadores, entretanto, conforme a tabela 7, 

que apresenta os resultados da 8AFE, perceber-se-á que outras variáveis se 

integraram a este fator. 

Com a realização da 8AFE houve uma redução para seis fatores, como poder 

visto na tabela 7, onde estão redistribuídos os 23 indicadores da análise. 
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Tabela 7 – Distribuição das varáveis pelos fatores (8AFE) 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

ESTRU_31  ,903      

ESTRU_32  ,883      

ESTRU_30  ,799      

ESTRU_29  ,721      

ESTRU_1   ,885     

ESTRU_3   ,870     

ESTRU_2   ,853     

ESTRU_4   ,845     

ESTRU_20    ,803    

ESTRU_17    ,789    

ESTRU_19    ,741    

ESTRU_18    ,738    

ESTRU_22    ,567    

ESTRU_14     ,795   

ESTRU_13     ,740   

ESTRU_15     ,739   

ESTRU_16     ,567   

ESTRU_26      ,734  

ESTRU_28  ,460    ,692  

ESTRU_27  ,451    ,582  

ESTRU_35    ,529  ,547  

ESTRU_33       ,778 
ESTRU_36       ,774 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

O fator 3 da 8AFE foi o escolhido para realização da análise de confiabilidade 

pelo alpha de Cronbach, o qual apresenta seis cargas fatoriais relevantes, no 

entanto, uma (ESTRU_35) tem carga fatorial maior em outro componente, portanto o 

alpha de 0,820 apresentado para o fator, foi calculado considerando apenas as 

variáveis ESTRU_17, ESTRU_18, ESTRU_19, ESTRU_20 e ESTRU_22. A análise 

apontou a necessidade de exclusão da variável ESTRU_22 para ampliar o valor da 

consistência interna para 0,845, e ainda, o referido indicador apresentou uma 

correlação muito baixa com relação aos demais. 

Na 9AFE, onde também foram evidenciados seis fatores, o fator 4, formado 

pelas variáveis ESTRU_26, ESTRU_27, ESTRU_28 e ESTRU_35, com as suas 

respectivas cargas fatoriais 0,753; 0,666; 0,734; 0,568, apresentou um alpha de 

0,771. A análise de confiabilidade apontou a necessidade de exclusão da variável 

ESTRU_35 para elevar o alpha para 0,828 e da variável ESTRU_26 elevando-o para 

0,834. Semelhante ao que ocorreu na 8AFE, as duas variáveis que permaneceram 

se redistribuíram em outros fatores. 

Em seguida foi realizada a 10AFE, onde já deixaram de compor as análises 

16 indicadores (ESTRU_5; ESTRU_6; ESTRU_7; ESTRU_8; ESTRU_9; ESTRU_10; 
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ESTRU_11; ESTRU_12; ESTRU_21; ESTRU_22; ESTRU_23; ESTRU_24; 

ESTRU_25; ESTRU_26; ESTRU_34; e ESTRU_35), e foi verificada mais uma 

redução de fatores, de seis para cinco. A tabela 8, a seguir, mostra como se 

organizaram as variáveis nos cinco fatores, e suas respectivas cargas fatoriais. 

 

Tabela 8 – Distribuição das varáveis pelos fatores (10AFE) 

 Componentes 

1 2 3 4 5 

ESTRU_31  ,880     

ESTRU_32  ,855     

ESTRU_30  ,835     

ESTRU_29  ,770     

ESTRU_28  ,602    ,577 
ESTRU_1   ,881    

ESTRU_2   ,871    

ESTRU_3   ,857    

ESTRU_4   ,836    

ESTRU_17   ,858   

ESTRU_20    ,808   

ESTRU_19    ,774   

ESTRU_18    ,734   

ESTRU_14     ,769  

ESTRU_13     ,742  

ESTRU_15     ,742  

ESTRU_16     ,609  

ESTRU_33      ,755 
ESTRU_36      ,627 
ESTRU_27  ,556    ,557 

   Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A variância nessa etapa alcançou o seu menor valor (70,32%), no entanto 

ainda superior ao mínimo de 60% indicado pela literatura. Cabe ressaltar, que a 

partir da 11AFE, esse valor retoma seu crescimento e alcançando seu ápice na 

última rodada. Nesta etapa, 10AFE, é perceptível ainda mais a uniformização dos 

fatores, com exceção apenas das variáveis ESTRU_27 e ESTRU_28. Analisando o 

fator 5, composto pelas variáveis ESTRU_27, ESTRU_33 e ESTRU_36 (ESTRU_28 

não foi considerada, pois apresenta carga fatorial maior no fator 1) o alpha do fator 

com três componentes é 0,601 no limítrofe para ser considerado de fiabilidade 

inaceitável (MURPHY; DAVIDSHOLDER, 1988 apud MARÔCO; GARCIA-

MARQUES, 2006). A análise de consistência interna, indicou a mitigação do fator 

ESTRU_27 (que tem correlação muito baixa com o componente), elevando o alpha 

para 0,744. Para manutenção do sentimento expressado nesse fator, foram 

adaptadas as duas variáveis, mantendo a mesma ideia, e foram criados dois outros 

fatores para serem aplicados no instrumento utilizado na fase ampliada da pesquisa. 
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Na 11AFE, que apresentou uma variância explicada acumulada de 71,18%, 

foi analisado o componente 1, que estava composto pelas variáveis ESTRU_28, 

ESTRU_29, ESTRU_30, ESTRU_31 e ESTRU_32. O alpha do fator com os cinco 

itens foi 0,874, sendo indicado para elevar a consistência interna, a exclusão da 

variável ESTRU_28, que possui a menor correlação, e eleva o alpha para 0,881.  

A décima segunda análise fatorial, 12AFE, foi realizada com os 18 

indicadores que foram excluídos, para explorar variáveis que poderiam voltar à 

análise sem comprometer os resultados já obtidos. A 12AFE apresentou 4 fatores, 

entretanto, como se trata de variáveis que já foram excluídas, foi observado apenas 

o fator mais uniforme, no caso o fator 3, composto pelas variáveis ESTRU_6, 

ESTRU_9, ESTRU_10, ESTRU_25, com as respectivas cargas fatoriais 0,544; 

0,803; 0,844 e 0,444. O alpha do fator foi 0,712, e pela análise de confiabilidade 

indicou a exclusão de ESTRU_06, aumentando o índice de consistência interna para 

0,744, e a posteriori a mitigação da variável ESTRU_25, que eleva o alpha para 

0,923. Nesta perspectiva, os indicadores ESTRU_9 e ESTRU_10 pela consistência 

apresentada foram reintegrados a análise, onde na 13AFE, apresentada na tabela 9, 

se verificou que esse fator contribui na formação de um sexto fator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        
 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Tabela 9 – Distribuição das varáveis pelos fatores (13AFE) 

 Componentes 

1 2 3 4 5 6 

ESTRU_1  ,885      

ESTRU_2  ,861      

ESTRUESTRU_3  ,856      

ESTRU_4  ,834      

ESTRU_31   ,917     

ESTRU_32   ,883     

ESTRU_30   ,802     

ESTRU_29   ,744     

ESTRU_17    ,842    

ESTRU_20    ,798    

ESTRU_19    ,774    

ESTRU_18    ,758    

ESTRU_14     ,800   

ESTRU_13     ,781   

ESTRU_15     ,714   

ESTRU_16     ,588   

ESTRU_10      ,873  

ESTRU_9      ,840  

ESTRU_33       ,810 
ESTRU_36       ,774 
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De acordo com a 13AFE, resultados apresentados na tabela 9, formaram-se 

seis componentes latentes da estrutura organizacional, presentes no contexto da 

UFRN. A variância explicada acumulada foi de 75,80%, a maior alcançada ao longo 

de toda a análise exploratória. Além da variância acumulada, a tabela 10 também 

apresenta os valores de eigenvalue e a variância de cada fator, após a última 

análise fatorial. O alpha total, considerando todos fatores, foi 0,826, considerado de 

fiabilidade moderada a elevada, de acordo com Marôco e Garcia-Marques (2006) ao 

citarem Murphy e Davidsholder (1988). Para os fatores 5 e 6, que constam apenas 

com dois indicadores, foram elaboradas mais duas variáveis para cada, as quais 

foram inseridas no instrumento de coleta da segunda fase da pesquisa. 

 

Tabela 10 – Variância Explicada e Eigenvalue dos componentes da 13AFE 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Evidenciados os fatores latentes que constituem os componentes de estrutura 

organizacional da UFRN, a etapa seguinte é caracterizá-los de acordo com a teoria. 

Para isso, adotar-se-á como dinâmica de apresentação a discussão de cada um dos 

fatores pela ordem estabelecida na tabela 9. 

O primeiro fator formado pelos indicadores: a) esta unidade utiliza 

documentos (normas, manuais, instruções) para garantir que suas atividades sejam 

padronizadas; b) nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique 

claro como cada uma deve ser feita; c) esta unidade tem bem definido quem deve 

efetuar cada tarefa; e, d) nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem 

que ser feita; respectivamente, ESTRU_1; ESTRU_2; ESTRU_3; e ESTRU_4, 

denotam o componente formalização. Fica nítida a relação desses indicadores com 

a formalização, quando Seiffert e Costa (2007) e Zey-Ferrell (1979) alegam que 

formalizar é o processo de padronização das atividades de uma organização e 

Vasconcellos e Hemsley (1997), Faria e Madeira (2011) e Mintzberg (2012)  

acrescentam que essa padronização ocorre por meio de regulamentações, as quais 

Componentes 
Valores próprios iniciais 

Eigenvalue % de variância % cumulativa 

1 5,633 28,167 28,167 
2 3,476 17,378 45,546 
3 2,087 10,434 55,979 
4 1,600 8,000 63,979 
5 1,284 6,422 70,401 
6 1,079 5,393 75,795 
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atuam, de acordo com Stoner e Freeman (1995), para garantir a previsibilidade das 

atividades. As três formas que o comportamento pode ser formalizado, observadas 

por Mintzberg (2012), também corroboram para caracterizar este fator como 

formalização, já que a primeira variável, “a”, representa a formalização por regras; a 

segunda e a quarta, “b” e “d”, revelam a padronização pelo fluxo de trabalho; e, a 

terceira variável, “c”, evidencia a formalização pela posição.  

O segundo fator extraído pela análise fatorial, formado pelas variáveis 

ESTRU_29, ESTRU_30, ESTRU_31 e ESTRU_32, foi o de hierarquização. 

Representado, respectivamente, pelos indicadores: a) esta unidade possui muitos 

níveis hierárquicos; b) nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor 

principal da unidade; c) esta organização possui muitos níveis hierárquicos; e, d) 

nesta organização existem muitos chefes/gestores. O primeiro e o último indicador 

deste fator foram adaptados do estudo de Medeiros (2003) que identificou a 

hierarquização como uma das dimensões da estrutura organizacional. As variáveis 

adotadas no estudo evidenciam a hierarquização, no momento em que buscam 

identificar o que Texeira, Koufteros e Peng (2012) conceituou como quantidade de 

níveis de gestão existentes em uma organização. Vasconcellos e Hemsley (1997) 

também colaboram na definição desses indicadores como forma de auferir a 

presença do componente hierarquização no contexto da UFRN, ao tratarem o tema 

também no aspecto da quantidade de níveis de subordinação existentes em uma 

organização, ou seja, o grau de unidades vinculadas a outras unidades com maior 

nível de autoridade.   

 As variáveis ESTRU_17, ESTRU_18, ESTRU_19 e ESTRU_20, adaptadas do 

modelo de Medeiros (2003), constituíram o terceiro fator em análise, caracterizado 

como descentralização, que pode ser interpretado como a distribuição do poder 

pela organização (ZEY-FERRELL, 1979; HALL, 1984; VASCONCELLOS; 

HEMSLEY, 1997; MINTZBERG, 2012), em outras palavras, Stoner e Freeman 

(1995) e Texeira, Koufteros e Peng (2012) afirmam que a descentralização aponta a 

localização do poder de decisão. Considerando as referidas definições pode-se dizer 

que os indicadores, a) esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem 

os problemas; b) nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus 

subordinados; c) esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da 

maneira que considera mais eficaz; e d) nesta unidade, as decisões são tomadas 

em grupo, buscando-se a participação dos funcionários nas decisões; auferem o 
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sentimento de descentralização expressado pela literatura. É, possível, ainda, 

relacionar as variáveis com as duas formas que Mintzberg (2012) aborda a 

descentralização: a vertical relacionada às variáveis “b”, que trata da distribuição de 

poder pelos níveis hierárquicos ou ainda quando um gestor formal é responsável 

pelo processo decisório; e a horizontal tangenciada pelas variáveis “a”, “c” e “d”, que 

ocorre quando existe a participação dos não administradores no processo decisório.    

 Em seguida foi identificado o componente departamentalização, extraído no 

quarto fator da análise fatorial. Os indicadores que constituíram o fator foram: a) as 

pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do que com os objetivos 

mais amplos da organização; b) o mais importante para esta unidade é realizar o 

seu próprio trabalho; c) mesmo que seja necessário as pessoas desta unidade não 

desempenham outras funções dentro da organização; d) esta unidade tem uma 

atuação relativamente independente das outras unidades da organização, o que 

facilita realizar mudanças nas atividades, quando necessárias; respectivamente 

ESTRU_13, ESTRU_14, ESTRU_15 e ESTRU_16. A imediata definição de 

Vasconcellos e Hemsley (1997) compartilhada por Mintzberg (2012) de que a 

departamentalização trata da forma de agrupamento das pessoas em unidades, ou 

seja, a criação de setores que se responsabilizam pela execução das atividades da 

organização, colaboram para o entendimento das quatro variáveis como capazes de 

inferir o sentimento de departamentalização. A relação desses indicadores com o 

tema fica ainda mais evidenciado quando Mintzberg (2012) afirma que a 

departamentalização, mesmo colaborando com a coordenação interna da unidade, 

gera problemas relacionados a interligação entre as unidades, visto que o processo 

de comunicação está centrado na unidade, e dessa forma cada unidade passa a 

focar mais seus próprios problemas, se distanciando dos demais problemas da 

organização. Por fim, ainda pode-se relacionar os indicadores com as duas formas 

mais gerais de departamentalização tratadas por Mintzberg et al. (2006) e Mintzberg 

(2012) do seguinte modo: o indicador “a” tangencia o modo funcional, que aborda o 

foco nos meios, reduzindo um foco mais geral na organização; o indicador “d” ao 

modo de mercado, que trata do estabelecimento de unidades mais independentes, 

favorecendo à um grau maior de flexibilidade; e os indicadores “b” e “d” 

tangenciando ambos os modos. 

 O quinto fator extraído foi composto apenas pelas variáveis ESTRU_9 e 

ESTRU_10, que foram assim formuladas: a) nesta unidade são realizados 
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programas institucionais para desenvolver competências nas pessoas; b) esta 

unidade promove o treinamento das habilidades e conhecimentos necessários para 

a realização das atividades; os quais indicam nitidamente o componente 

treinamento e internalização, tratado na literatura por Mintzberg e Quinn (2001); 

Mintzberg et al. (2006); e Mintzberg (2012). Mesmo com apenas duas variáveis, foi 

possível identificar o sentimento expresso no fator 5, em virtude da seguinte 

definição, de Mintzberg (2012, p.51), para treinamento: “processo pelo qual são 

ensinados habilidades e conhecimentos relacionados ao trabalho”, bem como pelo 

autor considerar que a internalização “é o processo pelo qual as normas 

organizacionais são adquiridas”. É válido destacar que, de acordo com Seiffert e 

Costa (2007) e Mintzberg (2012), o componente treinamento e internalização 

contribui para a formação do mecanismo de coordenação por habilidades, de modo 

a garantir que o trabalho seja realizado conforme os interesses (culturas e valores) 

da organização.  

 O último componente extraído da análise exploratória, também com apenas 

dois indicadores, ESTRU_33 e ESTRU_36, respectivamente: a) esta unidade possui 

eficientes canais de informação; e, b) nesta unidade os canais de envio e 

recebimento de informações são bem utilizados; foi interpretado por comunicação. 

A explicação de Vasconcellos e Hemsley (1997), de que a comunicação é 

responsável por tratar quais as informações e canais podem ser utilizados e 

difundidos na organização, respalda os indicadores para inferirem sobre o tema. 

Santos (2001) colabora com o argumento quando explica que o sistema de 

comunicação funciona como uma rede onde fluem as informações que permitem o 

funcionamento da organização de forma integrada. E, visando essa integração, cada 

vez mais alcançada por mecanismos de TI (PIMENTA; SOUSA NETO, 2010; 

MENDONÇA et al., 2013), Mintzberg (2012) elenca dispositivos de ligação que 

contribuem para maior eficiência no processo de comunicação, e por conseguinte 

nos fluxos de informação, apontando no sentido de que os indicadores adotados de 

fato tratam do componente comunicação. 

 Por fim, deve-se mencionar que a presente pesquisa havia pré-estabelecido 

nove componentes latentes de estrutura organizacional a partir do levantamento 

teórico, conforme pode ser visualizado no quadro 3,  entretanto, os componentes 

especialização, coordenação de atividades, e amplitude de controle não foram 

passíveis de ser auferidos nesta fase de refino da pesquisa e identificação dos 
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componentes, provavelmente por seus conceitos estarem interligados ou muito 

próximos com o conceito de outros componentes, da seguinte forma: a 

especialização, que de acordo com Seiffert e Costa (2007), refere-se ao grau de 

divisão do trabalho, aproxima-se do conceito de departamentalização, que se refere 

a formação das unidades organizacionais a partir da divisão do trabalho; a 

coordenação de atividades, que são procedimentos adotados para integrar as várias 

unidades e tarefas da organização (STONER; FREEMAN, 1995; MINTZBERG et al., 

2006; SEIFFERT; COSTA, 2007), se relacionada, principalmente, com a 

formalização e comunicação, e de modo geral com os demais componentes de 

estrutura, ao ponto em que Mintzberg (2012) analisa cada um dos seus parâmetros 

do desenho fazendo inserções sobre os mecanismos de coordenação; e, a 

amplitude de controle, entendida por Vasconcellos e Hemsley (1997) como 

quantidade máxima de subordinados que um gestor pode supervisionar, está muito 

próximo do conceito de hierarquização, inclusive Daft (2008) trata esses dois 

elementos, como parte de um mesmo componente. Entende-se assim que quanto 

mais níveis hierárquicos menor é a quantidade de pessoas subordinadas ao mesmo 

gestor, influenciando consequentemente na departamentalização, ou de modo mais 

assertivo, no tamanho das unidades, e por conseguinte, já evidencia uma 

coordenação de atividades maior para o tipo supervisão direta.  

Desta forma, pode-se dizer que, como se buscou estudar os componentes 

latentes da estrutura organizacional de modo independente (rotação ortogonal), ou 

seja, evidenciando cada um especificamente, esses três componentes por 

apresentarem uma interligação maior que os demais, não foram evidenciados no 

âmbito desse estudo. É necessário deixar claro que pela metodologia adotada no 

estudo não significa dizer que não existe relação entre os fatores, mas sim que um 

fator não depende do outro para existir. 

Na tabela 11, a seguir, estão apresentados os seis componentes latentes da 

estrutura organizacional, evidenciados no contexto da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, com seus respectivos índices de consistência interna (alpha de 

Cronbach), juntamente com os indicadores que formam cada um dos componentes, 

e suas respectivas cargas fatoriais, que representam o coeficiente de correlação do 

indicador com o fator (MARÔCO, 2011).  
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Tabela 11 – Estrutura fatorial de cada componente extraído e seu Alpha  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados de pesquisa, 2014. 

*Os valores de alpha estão em negrito, com seu respectivo componente latente. 

 

 Com base na tabela 11, e de acordo com Marôco e Garcia-Marques (2006) 

ao citarem Murphy e Davidsholder (1988), os componentes formalização e 

treinamento e internalização apresentaram índice de fiabilidade elevada, 

hierarquização e descentralização, fiabilidade moderada a elevada, e, 

departamentalização e comunicação fiabilidade baixa. É importante ressaltar que, 

para a realização da pesquisa com uma amostra maior (segunda fase do estudo), 

além de serem criados dois indicadores para os componentes que ficaram com 

apenas duas variáveis, também foi realizada uma adaptação nos atuais indicadores 

dos componentes departamentalização e comunicação, visando elevar o índice de 

Sigla Componentes e Indicadores da Estrutura Organizacional 
Cargas 

Fatoriais 

Fator 1 - FORMALIZAÇÃO 0,92 

ESTRU_1 
Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, instruções) garantir que 
suas atividades sejam padronizadas.  

0,89 

ESTRU_2 
Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique claro como 
cada uma deve ser feita. 

0,86 

ESTRU_3 Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada tarefa. 0,86 

ESTRU_4 Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem que ser feita. 0,83 

Fator 2 - HIERARQUIZAÇÃO 0,88 

ESTRU_29 Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos.   0,74 

ESTRU_30 
Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor principal da 
unidade. 

0,80 

ESTRU_31 Esta organização possui muitos níveis hierárquicos. 0,92 

ESTRU_32 Nesta organização existem muitos chefes/gestores. 0,88 

Fator 3 - DESCENTRALIZAÇÃO 0,85 

ESTRU_17 Esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem os problemas. 0,84 

ESTRU_18 Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus subordinados. 0,76 

ESTRU_19 
Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da maneira 
que considera mais eficaz. 

0,77 

ESTRU_20 
Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, buscando-se a 
participação dos funcionários nas decisões. 

0,80 

Fator 4 - DEPARTAMENTALIZAÇÃO 0,72 

ESTRU_13 
As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do que com os 
objetivos mais amplos da organização. 

0,78 

ESTRU_14 O mais importante para esta unidade é realizar o seu próprio trabalho.  0,80 

ESTRU_15 
Mesmo que seja necessário as pessoas desta unidade não desempenham 
outras funções dentro da organização. 

0,71 

ESTRU_16 
Esta unidade tem uma atuação relativamente independente das outras 
unidades da organização, o que facilita realizar mudanças nas atividades, 
quando necessárias.  

0,59 

Fator 5 - TREINAMENTO E INTERNALIZAÇÃO 0,92 

ESTRU_9 
Nesta unidade são realizados programas institucionais para desenvolver 
competências nas pessoas. 

0,84 

ESTRU_10 
Esta unidade promove o treinamento das habilidades e conhecimentos 
necessários para a realização das atividades. 

0,87 

Fator 6 - COMUNICAÇÃO 0,74 

ESTRU_33 Esta unidade possui eficientes canais de informação. 0,81 

ESTRU_36 
Nesta unidade os canais de envio e recebimento de informações são bem 
utilizados. 

0,77 
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fiabilidade, mesmo que tenham sido classificados com aceitável. Quanto às cargas 

fatoriais dos indicadores, todas apresentaram valores bem acima do limite mínimo 

aceitável que é de 0,40 (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2010; MARÔCO, 2011). 

  

 

 

4.2 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRESENTES NA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA UFRN 

 

Esta parte do capítulo, que relaciona com a segunda fase da pesquisa, teve 

como objetivo caracterizar os componentes de estrutura organizacional da UFRN, a 

partir da ampliação da amostragem. Para tanto, foi conduzida em 37 macrounidades 

organizacionais da UFRN, e de modo mais específico, em 78 unidades diferentes, 

permitindo o alcance de 279 casos após desconsiderados da amostra os missing 

values e os outliers.  

O instrumento aplicado, nesta segunda fase, foi formado pelos 20 indicadores 

que formaram os seis fatores latentes da estrutura organizacional da UFRN na fase 

anterior, acrescidos de mais 2 indicadores para cada um dos componentes latentes, 

treinamento e internalização e comunicação, ou seja, para esta fase o instrumento 

foi composto por um total de 24 variáveis. 

Para caracterização dos componentes latentes da estrutura organizacional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte utilizou-se as técnicas de análise 

fatorial e análise de consistência interna, apresentadas em seguida. 

    

 

 

4.2.1 Análise Fatorial realizada com 24 indicadores 

 

 Após a realização da pesquisa exploratória, primeira fase desse estudo, 

evidenciou-se seis componentes latentes da estrutura organizacional no âmbito da 

UFRN, que esta segunda fase tem o objetivo de caracterizar, a partir de uma 

amostra maior. Para tanto, a análise fatorial, nesta etapa, procedeu com o método 

de extração dos componentes principais e eigenvalue maior que 1,0 para formação 
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dos componentes. O método de rotação utilizado foi o ortogonal, sendo varimax com 

normalização de kaiser. 

  Os testes KMO e Bartlett, com resultados evidenciados na tabela 12,  

apontam a boa qualidade estatística da amostra e, ainda, de acordo com a escala 

proposta por Sharma (1996 apud MARÔCO, 2011) uma boa adequação da 

amostragem.  

 

 

 

 

                          
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 

 Os valores das comunalidades, que, de acordo com Figueiredo Filho e Silva 

Jr. (2010), possui como valor mínimo aceitável 0,50, apontou, conforme tabela 21 no 

apêndice deste trabalho, a necessidade de exclusão de um único indicador, DEPT_3 

“as pessoas desta unidade não desempenham outras funções dentro da 

organização”, que apresentou valor de 0,38. Para assegurar mais a decisão pela 

exclusão da variável, foi realizado um teste de consistência interna do componente 

departamentalização, que apresentou um índice de 0,75 e evidenciou a necessidade 

de exclusão da variável para elevar a consistência para 0,83. Com base nessas 

duas indicações, a variável DEPT_3 foi excluída da análise, e como sugerem 

Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010), realizou-se uma nova análise fatorial (tabela 22 

nos apêndices), cujo os resultados de adequação da amostragem, são os 

apresentados na tabela 12 acima. 

 A análise fatorial, nesta fase ampliada, apresentou os seis componentes de 

estrutura organizacional, assim como a pesquisa exploratória. A variância total 

explicada pelos componentes alcança o valor de 74,25%, superando o valor de 60%, 

já considerado satisfatório por Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010) e Hair et al. (2006). 

A tabela 13 apresenta os valores de eigenvalue, da variância de cada fator e da 

variância acumulada, tanto na perspectiva dos valores iniciais próprios quanto na 

das somas rotativas de carregamentos ao quadrado. 

 

 

 

Tabela 12 – Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem ,844 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 4034,439 

df 253 

Sig. ,000 
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Tabela 13 – Variância Explicada e Eigenvalue dos componentes  

 

 

 

 

 

 

   
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

   

 Os seis componentes extraídos pela análise fatorial da segunda fase da 

pesquisa, mantém a estrutura obtida na pesquisa exploratória realizada com 

servidores técnicos-administrativos e docentes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. A exceção foi apenas a variável DEPT_3 que foi excluída da 

amostra, conforme analisado anteriormente. Nesse sentido, se caracterizaram seis 

componentes de estrutura organizacional no contexto da UFRN, onde o treinamento 

e internalização, comunicação, hierarquização, descentralização, e, formalização 

ficaram cada um com quatro indicadores e o componente departamentalização com 

três. Logo, o estudo foi concluído com 23 indicadores de estrutura organizacional. A 

estrutura fatorial de cada componente e as cargas fatoriais das variáveis, 

conjuntamente com o alpha do fator, é apresentada em seguida, na tabela 15, após 

análise de confiabilidade realizada na seção que segue.    

 

 

 

4.2.2 Análise de confiabilidade dos componentes  

 

 A análise de confiabilidade é realizada para auferir o grau de consistência 

interna de um fator. Desse modo, o alpha de Cronbach “pode ser interpretado como 

coeficiente médio de todos as estimativas de consistência interna que se obteriam 

se todas as divisões possíveis da escala fossem feitas”, assim consideram Marôco e 

Garcia-Marques (2005, p. 73) ao analisarem Cronbach (1951). Nesse sentido, os 

autores revelam que a maioria dos pesquisadores, além de considerarem o alpha 

como um “índice universalmente aconselhável para o estudo métrico”, também o 

percebem como fornecedor de “estimativas fiáveis da fiabilidade de uma escala”. O 

conceito de fiabilidade apresentado pelos autores refere-se a capacidade da medida 

Componentes 

Valores próprios iniciais 
Somas rotativas de carregamentos ao 

quadrado 

Eigenvalue 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Eigenvalue 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

1 7,076 30,764 30,764 3,393 14,753 14,753 
2 3,222 14,009 44,774 3,222 14,008 28,761 
3 2,308 10,034 54,808 2,851 12,396 41,156 
4 1,746 7,589 62,397 2,747 11,942 53,098 
5 1,528 6,644 69,041 2,554 11,103 64,201 
6 1,198 5,210 74,252 2,312 10,051 74,252 
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ser consistente. Logo, explicam que se um instrumento apresenta os mesmos 

resultados, quando realizado em estudos semelhantes, pode-se “confiar no 

significado da medida e dizer que a medida é fiável” (MARÔCO; GARCIA-

MARQUES, 2006, p.66).   

 Com base na exposição, a  tabela 14 evidencia os valores do alpha de 

Cronbach dos componente da estrutura organizacional caracterizados na UFRN, 

após a análise fatorial da segunda fase. 

 

Tabela 14 – Alpha dos componentes da estrutura organizacional da UFRN 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 De modo geral, percebe-se que o estudo apresentou bons índices de 

consistência interna, com valores considerados de fiabilidade moderada a elevada, 

ou seja, boas correlações entre os indicadores que formam cada fator. O 

componente treinamento e internalização, que trata do ensino de habilidades e 

conhecimento, bem como absorção desse ensino levando em consideração a 

cultura e os valores organizacionais, apresentou um índice (0,92) considerado de 

fiabilidade elevada para Murphy e Davidsholder (1988 apud MARÔCO; GARCIA-

MARQUES, 2006) e como de investigação aplicada por Nunnally (1978 apud 

MARÔCO; GARCIA-MARQUES, 2006). O componente comunicação (0,90), 

relativo aos fluxos e mecanismos de informações utilizados na organização, também 

foi considerado como de investigação aplicada pela escala de Nunnally (1978) e de 

fiabilidade de moderada a alta, segundo a proposição de Murphy e Davidsholder 

(1988). Os componentes hierarquização (0,85) – que trata da quantidade de níveis 

de gestão ou de subordinação de uma organização; descentralização (0,83)  – grau 

de distribuição do poder ou de participação de mais pessoas no processo decisório 

da organização; formalização (0,83) – padronização e regulamentação das 

atividades organizacionais; e, departamentalização (0,84) – agrupamento das 

atividades e tarefas da organização em unidades distintas; apresentaram-se como 

Componentes  
Alpha de 
Cronbach 

Treinamento e Internalização 0,92 

Comunicação 0,90 

Hierarquização 0,85 

Descentralização 0,83 

Formalização 0,83 

Departamentalização 0,84 
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de fiabilidade moderada a elevada por Murphy e Davidsholder (1988) e como de 

investigação fundamental pelos critérios de Nunnally (1978).    

 A tabela 15, abaixo, apresenta a estrutura fatorial de cada componente e as 

cargas fatoriais das variáveis, conjuntamente com o alpha do fator, caracterizando 

os seis elementos da estrutura organizacional da UFRN. 

 

 

Tabela 15 – Estrutura fatorial de cada componente caracterizado e seu Alpha* 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados de pesquisa, 2014. 
*Os valores de alpha estão em negrito, com seu respectivo componente. 

 

 

 

Sigla Componentes e Indicadores da Estrutura Organizacional 
Cargas 

Fatoriais 

Fator 1 -  TREINAMENTO E INTERNALIZAÇÃO 0,92 

INT_1 
Nesta unidade são realizados programas institucionais para desenvolver 
competências nas pessoas. 

0,78 

INT_2 
Esta unidade promove o treinamento das habilidades e conhecimentos necessários 
para a realização das atividades. 

0,87 

INT_3 
Nesta unidade as pessoas participam de programas de treinamento que as ajudam 
à absorver os valores organizacionais. 

0,80 

INT_4 
Esta unidade realiza treinamentos para garantir que os servidores realizem suas 
atividades da melhor forma. 

0,83 

Fator 2 – COMUNICAÇÃO 0,90 

COMU_1 Os sistemas de informação desta organização são bem utilizados por esta unidade. 0,80 

COMU_2 
Nesta unidade os servidores tem facilidade na utilização dos sistemas de 
informação da organização. 

0,83 

COMU_3 
Esta unidade utiliza com eficiência os canais de informação disponibilizados pela 
organização. 

0,85 

COMU_4 
Nesta unidade os canais de envio e recebimento de informações são bem 
utilizados. 

0,82 

Fator 3 - HIERARQUIZAÇÃO 0,85 

HIER_1 Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos.   0,72 

HIER_2 Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor principal da unidade. 0,79 

HIER_3 Esta organização possui muitos níveis hierárquicos. 0,90 

HIER_4 Nesta organização existem muitos chefes/gestores. 0,87 

Fator 4 – DESCENTRALIZAÇÃO 0,83 

DESC_1 Esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem os problemas. 0,82 

DESC_2 Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus subordinados. 0,73 

DESC_3 
Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da maneira que 
considera mais eficaz. 

0,84 

DESC_4 
Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, buscando-se a participação 
dos funcionários nas decisões. 

0,68 

Fator 5 – FORMALIZAÇÃO 0,83 

FORM_1 
Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, instruções) para garantir que 
suas atividades sejam padronizadas. 

0,60 

FORM_2 
Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique claro como cada 
uma deve ser feita. 

0,68 

FORM_3 Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada tarefa. 0,78 

FORM_4 Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem que ser feita. 0,81 

Fator 6 – DEPARTAMENTALIZAÇÃO 0,84 

DEPT_1 
As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do que com os 
objetivos mais amplos da organização. 

0,85 

DEPT_2 O mais importante para esta unidade é realizar o seu próprio trabalho. 0,87 

DEPT_3 
Nesta unidade existe uma preocupação maior com o próprio trabalho do que com o 
desempenho da organização. 

0,86 



 92 

4.3 ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 Assim como a análise dos itens de estrutura organizacional foram realizados 

em duas fases, a análise dos indicadores de desempenho ocorreu da mesma forma. 

Na primeira fase, somadas as 36 variáveis de estrutura estavam 7 indicadores de 

desempenho organizacional, os quais foram adaptados do modelo de autoavaliação 

de desempenho em uso pela UFRN.  

 Ao realizar a análise fatorial com os sete indicadores de desempenho, o teste 

KMO, de adequação da amostragem, apresentou um índice de 0,82, e como 

esperado se formou apenas um fator com eigenvalue superior a um, no caso 4,56, 

com variância explicada de 65,21%. Os resultados obtidos de acordo com Marôco 

(2011) são satisfatórios. As sete variáveis apresentaram cargas fatoriais relevantes, 

entretanto, o indicador DES_3, ao se observar as comunalidades (tabela 23, no 

apêndice), teve um valor (0,48) inferior a 0,50, que é o mínimo aceitável de acordo 

com Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010). Seguindo a sugestão dos autores, realizou-

se uma nova análise fatorial sem a variável DES_3, na qual o KMO foi elevado para 

0,83 e a variância explicada para 69,15%, e o novo eigenvalue foi de 4,15. A tabela 

16, apresenta os seis indicadores de desempenho e suas respectivas cargas 

fatoriais.  

 

Tabela 16 – Carga fatorial dos indicadores de Desempenho 

       Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 Quanto à análise de consistência interna do fator, o alpha de Cronbach 

apresentou um valor de 0,91, considerado de fiabilidade elevada para Murphy e 

Davidsholder (1988 apud MARÔCO; GARCIA-MARQUES, 2006).  

Sigla Indicadores 
Carga 

Fatorial 

DES_1 
Nesta unidade as pessoas possuem conhecimento das técnicas 
necessárias ao desempenho das atividades 

0,87 

DES_2 
Nesta unidade as pessoas tem domínio das habilidades necessárias à 
realização das atividades. 

0,88 

DES_4 Nesta unidade todos procuram ter atitude de cooperação. 0,76 

DES_5 
Nesta unidade é comum as pessoas terem iniciativa para resolver os 
problemas 

0,81 

DES_6 Nesta unidade os prazos estabelecidos, geralmente, são cumpridos. 0,84 

DES_7 
Nesta unidade os resultados são alcançados da melhor maneira 
possível 

0,82 
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 Os indicadores evidenciados na tabela 16 são interpretados como de 

desempenho organizacional, pois, de acordo com Lopes e Baioa (2011, p. 15), o 

desempenho se relaciona com a eficiência da realização das atividades internas, e 

com a eficácia global da organização, definição complementada por Fernandes, 

Fleury e Mills (2006) quando sintetizam o conceito de desempenho como resultados 

alcançados por uma organização em um determinado período de tempo. É possível, 

ainda, comparar os seis indicadores evidenciados na pesquisa exploratória, com três 

das quatro perspectivas do BSC de Kaplan e Norton (1997), o que de fato colabora 

para entender essas variáveis como representantes do conceito de desempenho.  

Nesse sentido, pode-se dizer que as variáveis DES_1 e DES_2 estão 

inseridas no contexto da perspectiva de aprendizado e crescimento, pois tratam de 

questões relativas a possuir conhecimentos e habilidades para desempenho das 

atividades; as variáveis DES_4 e DES_5 se aproxima  da perspectiva de processos 

internos, já que abordam sobre assuntos que tangenciam o fluxo dos processos e 

internos e integração das atividades; e as variáveis DES_6 e DES_7 podem ser 

percebidas no âmbito da perspectiva clientes, já que versam sobre alcance dos 

resultados e atendimento dos prazos (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 Deve ficar claro que o objetivo do presente trabalho não é mensurar o 

desempenho acadêmico, que é uma das formas tratada por Vieira e Vieira (2003), 

nem apresentar diretamente os resultados do desempenho da área-meio, mas sim 

evidenciar um fator que represente o sentimento (percepção) de desempenho das 

atividades necessárias para alcance dos resultados organizacionais, de modo que 

permita correlacioná-lo com os componentes da estrutura organizacional descritos 

anteriormente. Em outras palavras, este trabalho não pretendeu identificar se a 

unidade A ou unidade B da UFRN tem maior ou menor desempenho, mas sim 

identificar as influências dos componentes da estrutura neste conjunto de 

indicadores que se apresentou como caracterizadores do desempenho.   

 Caracterizados os indicadores de acordo com a literatura, pode-se iniciar a 

segunda fase da pesquisa, no que tange o fator desempenho, a qual tem por 

objetivo realizar uma análise confirmatória das seis variáveis auferidas na pesquisa 

exploratória. Os testes KMO e Bartlett, com resultados apresentados na tabela 17,  

apontam uma média adequação da amostragem de acordo com a escala proposta 

por Sharma (1996 apud MARÔCO, 2011)  
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                          Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 

 A verificação dos valores das comunalidades não apontou a necessidade de 

exclusão de outro indicador, visto que todos apresentaram valores superiores a 0,50. 

A análise fatorial, assegurou a relação dos seis indicadores com o desempenho 

(eigenvalue de 3,72), onde a variância explicada foi de 62,05%, acima dos 60%, já 

considerado satisfatório (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2010); HAIR et al., 2006). 

A tabela 18, mostra a estrutura fatorial do componente com o seu respectivo alpha. 

 
Tabela 18 – Estrutura fatorial do componente confirmado e seu Alpha*  

      Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados de pesquisa, 2014. 

      *O valor de alpha está em negrito. 

  

 

O alpha de Cronbach do componente de 0,87 apresentou-se como de 

fiabilidade moderada a elevada, segundo Murphy e Davidsholder (1988 apud 

MARÔCO; GARCIA-MARQUES, 2006),  e de investigação fundamental pelos 

critérios de Nunnally (1978 apud MARÔCO; GARCIA-MARQUES, 2006), indicando 

uma boa consistência interna dos indicadores de desempenho.   

 

 

Tabela 17 – Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem ,79 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 1013,04 

df 15 

Sig. ,000 

Sigla Indicadores 
Carga 

Fatorial 

 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 0,87 

DES_1 
Nesta unidade as pessoas possuem conhecimento das técnicas 

necessárias ao desempenho das atividades 0,77 

DES_2 
Nesta unidade as pessoas tem domínio das habilidades necessárias à 

realização das atividades. 0,80 

DES_3 Nesta unidade todos procuram ter atitude de cooperação. 0,79 

DES_4 
Nesta unidade é comum as pessoas terem iniciativa para resolver os 

problemas 0,87 

DES_5 Nesta unidade os prazos estabelecidos, geralmente, são cumpridos. 0,72 

DES_6 
Nesta unidade os resultados são alcançados da melhor maneira 

possível 0,77 
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4.4 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

 Abordados os componentes de estrutura organizacional da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, após a realização das duas análises (uma para 

refinamento do instrumento e identificação dos componentes latentes e outra para 

caracterização desses componentes identificados), e a validação dos indicadores de 

desempenho organizacional, nesta quarta parte do capítulo, é verificado por meio de 

análises de correlação e regressão, a relação existente entre o desempenho 

organizacional e os seis componentes da estrutura. Os resultados estatísticos são 

discutidos, também, com base em inferências gerais, por meio da análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas com 112 gestores da organização, visando 

ampliar o entendimento sobre cada relação estabelecida. 

 A análise de correlação foi desenvolvida a partir do modelo de Pearson, que 

Garson (2009 apud FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2009, p.118) conceitua como 

“uma medida de associação bivariada (força) do grau de relacionamento entre duas 

variáveis”. Na tabela 19 estão presentes os resultados das correlações de Pearson 

do fator desempenho com os fatores da estrutura organizacional. É válido ressaltar 

que de acordo com o teorema do limite central, na medida que o número de casos 

observados cresce, “a distribuição das médias amostrais se aproxima da curva 

normal, independente do formato da distribuição dos dados na população” 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 2009, p.123), portanto de acordo com os autores 

o teste da normalidade é especialmente importante para estudos com n<40, o que 

não é o caso da presente pesquisa que é composto por 279 casos.  

 

Tabela 19 – Correlação entre o Desempenho e os componentes da Estrutura Organizacional  

 

 

 

 

 

 
 

                          Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

             ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 

Componentes da Estrutura 
Organizacional 

Correlação de 
Pearson 

Sig.  
(2 extremidades) 

Treinamento e Internalização 0,44** ,000 

Comunicação 0,50** ,000 

Hierarquização 0,02 ,000 

Descentralização 0,49** ,000 

Formalização 0,54** ,000 

Departamentalização -0,25** ,000 
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O coeficiente de correlação de Pearson não faz distinção entre variáveis 

dependentes e variáveis independentes, logo com base apenas nessa análise é 

difícil afirmar “quem varia em função de quem” (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR., 

2009, p. 121). Portanto, para identificar essa função de causalidade, procedeu-se 

com a realização da análise de regressão, que, de acordo com Marôco (2011, 

p.673), também é utilizada para “[...]predizer o valor de uma variável dependente a 

partir de um conjunto de variáveis independentes”. Nesse momento, deve ficar muito 

claro que a presente pesquisa não pretendeu criar um modelo, a análise de 

regressão foi adotada como método, para averiguar como cada um dos 

componentes de estrutura (variáveis independentes) influenciam no desempenho da 

UFRN (variável dependente), ou seja, identificar a relação de causalidade. Portanto, 

não foram realizados ajustamentos de modelo. Entretanto, mesmo sem objetivar a 

criação de um modelo, para dar mais rigor à análise, realizou-se um diagnóstico de 

multicolinearidade para identificar se a informação presente em uma variável é 

redundante com a da outra (MARÔCO, 2011). Em resumo, a análise de regressão 

foi utilizada para respaldar os resultados apresentados na análise de correlação, 

permitindo identificar relações de causalidade. Eis, na tabela 20, os resultados 

obtidos, conjuntamente com o diagnóstico de multicolinearidade.        

 

Tabela 20 – Análise de Regressão entre desempenho e componentes da estrutura organizacional 

           

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

 Pode-se dizer que as variáveis independentes (componentes da estrutura 

organizacional), utilizadas para identificar a causalidade com o desempenho, não 

são colineares, visto que, de acordo com Marôco (2011), os valores de VIF são 

aproximados, ou seja, não existe uma excessiva diferença entre eles. Desta forma, 

pode-se seguir com a analise, pois foi respeitado o princípio da ortogonalidade, 

necessário para realizar uma análise de regressão linear. Desta forma, cada um dos 

componentes da estrutura organizacional passam a ser discutidos com base nos 

Componentes da Estrutura 
Organizacional 

R2 Sig. Beta Sig. 
Colinearidade 

VIF 

Treinamento e Internalização 

0,46 0,000 

0,13 0,027 1,77 

Comunicação 0,21 0,000 1,78 

Hierarquização -0,02 0,674 1,07 

Descentralização 0,22 0,000 1,41 

Formalização 0,25 0,000 1,13 

Departamentalização -0,20 0,000 1,47 
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valores da correlação, da regressão e, ainda, das entrevistas realizadas com 

gestores da UFRN. A ordem da análise foi estabelecida de acordo com os maiores 

valores de correlação, e para facilitar o entendimento e a leitura se dividiu em seis 

partes, cada uma referente a relação de um componente de estrutura com o 

desempenho. 

 

 

 

4.4.1 Formalização e Desempenho da UFRN 

 

 A formalização apresentou o maior coeficiente de correlação com o 

desempenho. O valor 0,54 para Cohen (1988) pode ser interpretado como de grande 

variação, e moderada considerando a estratificação dada por Dancey e Reidy 

(2005). Quanto a regressão o beta de 0,25 foi o maior entre os componentes 

analisados e mostrou-se uma relação altamente significativa (p<0,001) com o 

desempenho. Assim, pode-se dizer que a formalização, no contexto em estudo, é o 

componente que tem o maior grau de influência sobre o desempenho da UFRN.  

O processo de formalizar trata da padronização e/ou regulamentação das 

atividades desenvolvidas pela organização, gerando maior previsibilidade delas, e 

nesse sentido atua para tornar a organização mais eficaz e eficiente  (STONER; 

FREEMAN, 1995; VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002; SEIFFERT; COSTA, 2007; 

FARIA; MADEIRA, 2011 MINTZBERG, 2012). Nisto pode consistir uma explicação 

teórica para que a formalização varie no mesmo sentido do desempenho, ou seja, 

tenham correlação positiva. No entanto, deve-se ressaltar, como evidencia Seiffert e 

Costa (2007), que a formalização em excesso contribui para uma burocratização 

extensiva, implicando em processos mais rígidos, desfavoráveis à flexibilidade. Esse 

foi um fator evidenciado pelos entrevistados, que apresentaram demandas por 

processos mais ágeis. Por isso, Mintzberg (2012) e Seiffert e Costa (2007) 

condicionam que é necessário haver um equilíbrio na utilização dos mecanismos 

oriundos deste componente, para que o foco organizacional não fique apenas na 

perspectiva interna, pois de acordo com Kaplan e Norton (1997), outras perspectivas 

devem ser consideradas para garantir o desempenho organizacional. 

É comum na literatura a formalização, compreendida também como 

padronização, ser responsável por influenciar o desempenho de uma organização. 
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Taylor (1990) e Fayol (1989), por exemplo, em seus estudos são disseminadores 

desse pensamento. Na UFRN a formalização foi demandada por inúmeros dos 

gestores entrevistados, principalmente na forma de manuais de processos, como 

poder ser visto na nuvem de palavras figura 5, elaborada a partir da transcrição das 

entrevistas com os gestores, a qual respalda o que foi explanado, pois consideram 

que em virtude da alta rotatividade esses procedimentos podem favorecer a 

adaptação dos novos servidores, reduzindo o tempo para aprendizagem da nova 

atividade, e nesse sentido, contribuindo para que a rotina do setor possa recuperar 

mais rápido o seu ritmo de desempenho. Contudo, a formalização também foi 

destacada de forma negativa pelos entrevistados no que se refere, essencialmente, 

ao grande volume de regras, ou seja, burocratização. Assim, percebe-se a 

necessidade de combater o excesso de formalização nos aspectos burocráticos com 

a formalização nos aspectos de padronização de processos, ou seja, criar 

procedimentos comuns que possam agilizar a execução das tarefas burocráticas. 

Nesse sentido, os sistemas de informação, amplamente difundidos e utilizados na 

UFRN, é um elemento que contribui para padronização da realização das atividades 

institucionais.  

 

Figura 5: Nuvem de Palavras – Entrevista com gestores da UFRN 

 Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Em suma, pode-se dizer que, quanto à formalização, as proposições devem 

ser sugeridas em dois aspectos principais: um referente a demanda por gestão de 

processos e outro da universalização dos modelos adotados no âmbito da UFRN.  

Com base no que foi levantado nas entrevistas e em Machado e Silveira 

(1998), Vieira e Vieira (2003), Lopes e Bernardes (2005) e Seiffert e Costa (2007), 

faz-se necessário que a UFRN adote uma política de gestão de processos que 

colabore com a eficiência da realização das ações de cada unidade organizacional, 

colaborando com a desburocratização das atividades. Nesse sentido, a UFRN pode 

investir em ações de mapeamento e padronização dos fluxos de trabalho, no curto 

prazo, de modo que se minimize dois efeitos: o da burocracia em virtude do excesso 

de normas que a universidade precisa atender e o da rotatividade, que gera um 

atraso na retomada da execução das atividades, pois os novos servidores, no caso 

dos técnicos-administrativos, precisam de capacitação, a qual demanda um tempo 

maior em virtude da falta de manuais de procedimentos. Deve-se ficar claro que os 

sistemas de gestão que existem já contribuem favoravelmente com a formalização, 

entretanto os manuais de gestão de processos contribuem para que as atividades 

sejam aprendidas de forma mais rápida e desenvolvidas mais assertivamente, 

influenciando favoravelmente o desempenho organizacional.  

É  importante tratar ainda que a formalização, de acordo com a literatura, 

refere-se, principalmente, ao conjunto de normas que existem na instituição, por isso 

como fora apontado anteriormente, seu excesso pode favorecer negativamente ao 

desempenho. Portanto, é essencial que a UFRN realize, no médio e longo prazo, a 

revisão de suas normas internas, ou seja, aqueles que podem ser alteradas pelos 

seus colegiados, buscando a simplificação e a padronização das mesmas. Foi 

verificado por Machado e Silveira (1998), Vieira e Vieira (2004) e Lopes e Bernardes, 

em experiências em outras universidades, que a enorme diversificação das 

estruturas das unidades organizacionais, tornam a gestão mais complexa e 

dificultam os processos de melhoria de desempenho. Logo, se faz necessário um 

esforço para tornar o mais padronizado possível as unidades que desenvolvem 

atividades da mesma natureza, por exemplo, os centros acadêmicos e as unidades 

acadêmicas especializadas possuem, de modo geral a mesma natureza, então 

deveriam ter estruturas semelhantes, porém na realidade possuem estruturas que 

diferem bastante uma da outra. E, além disso, a distinção não encontra-se apenas 

entre o modelo adotado pelos centros e o pelas unidades acadêmicas. Na verdade 
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existe uma variação entre os próprios modelos de cada grupo, assim sendo, existem 

centros com estruturas bem diferentes de outros centros e unidades acadêmicas da 

mesma forma. Por isso, é importante que seja revisado integral e 

concomitantemente os regimentos internos de cada unidade, de modo que seja 

possível um processo de universalização, preservando as especificidades cabíveis.   

 

 

 

4.4.2 Comunicação e Desempenho da UFRN 

 

A comunicação apresentou uma correlação de 0,50 sendo classificada 

segundo os critérios de Cohen (1988) como de grande correlação e, pelos critérios 

de Dancey e Reidy (2005), como moderado. Quanto à análise de regressão, 

mostrou-se altamente significativa (p<0,001) e um ß=0,21. Nessa perspectiva, como 

os resultados das duas análises estão convergindo, pode-se inferir que a 

comunicação é um fator que exerce influência no desempenho da UFRN. Logo, 

pode-se dizer que a correlação positiva existente entre o desempenho e a 

comunicação deve ocorrer pela questão esbouçada por Pimenta e Sousa Neto 

(2010), que assegura que o sucesso organizacional é em virtude do que se sabe, e 

tal saber é disseminado através da comunicação, a qual  é compreendida como uma 

rede onde fluem as informações que permitem o funcionamento da organização de 

forma integrada (SANTOS, 2001; VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002). Texeira, 

Koufteros e Peng (2012) colaboram com a discussão ao apresentarem o conceito de 

integração horizontal, que, de acordo com eles, permite que as organizações sejam 

mais flexíveis e, nesse sentido, adaptam-se melhor às demandas do ambiente. 

 No contexto em estudo, existe um sistema de informação integrado, 

reconhecidamente de alto nível, no qual todas as informações processadas na 

organização transitam por ele, o que deve explicar a importância desse fator no 

desempenho. Mendonça et al. (2013) explicam essa questão, quando revelam que a 

importância da TI vem sendo ampliada nas organizações, dado que a maior parte 

das transações ou fluxos de informações são registrados em ambientes 

informatizados, o que tem contribuído no processo de integração. Essa discussão é 

amparada por Texeira, Koufteros e Peng (2012), pois acreditam que a integração 
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permite uma maior flexibilidade das organizações, que desta forma adaptam-se 

melhor ao ambiente e, assim, possibilita níveis maiores de alcance de objetivos.  

Apesar do sistema integrado, os entrevistados evidenciaram problemas 

relacionados ao excesso de informação, no sentido da falta de um filtro ou canal 

específico de comunicação, no qual cada usuário receberia apenas informações 

relacionadas diretamente à ele. Pode-se dizer, então, com base nas respostas dos 

gestores, que os sistemas utilizados são determinantes para atuação integrada da 

organização que é a principal função do sistema de comunicação 

(VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002; SANTOS, 2001). E quanto aos problemas 

abordados neste componente, não refere-se aos de conexões verticais tratadas por 

Daft (2008), e sim ao de divulgação da informação – sobre realização de reunião, 

auditagem, eventos, comunicados, memorandos, encaminhamentos em geral – que 

estão vinculados à aproximação dos indivíduos na organização. A nuvem de 

palavras, figura 5, apresentada anteriormente respalda esse entendimento. É 

possível perceber, por exemplo, próximo a palavra comunicação, em destaque, 

palavras como volume, informação, sistemas, relacionamento, as quais remontam o 

que foi tratado ao longo deste parágrafo, sobre a utilização dos sistemas no 

processo de comunicação, o alto volume de informações e a aproximação dos 

indivíduos.     

 

 

 

4.4.3 Descentralização e Desempenho da UFRN 

 

A  descentralização apresentou um coeficiente de correlação de Pearson de 

0,49 classificado como médio para Cohen (1988) e moderado para Dancey e Reidy 

(2005), sendo o terceiro maior entre os componentes de estrutura em análise. Na 

análise de regressão teve um ß=0,22 e foi considerada como altamente significante 

(p<0,001), mesmo sem um beta elevado.  

Com base na literatura, pode-se dizer que essa relação existe pelo fato de 

que descentralizar torna o processo decisório mais rápido, e nesse sentido o fluxo 

das atividades, processos organizacionais acompanham essa velocidade, podendo 

gerar mais resultados, o que contribui no estímulo à motivação das pessoas, 

principalmente aquelas que desempenham funções mais criativas e intelectuais, 



 102 

como é o caso das universidades (MINTZBERG, 2012). Vieira e Vieira (2004) 

colaboram com esse pensamento e asseguram que quando o poder de decisão nas 

universidades está mais próximo de quem convive com o resultado da decisão, ou 

seja, mais disseminado pelas partes da organização, há uma redução do impacto 

burocrático no processo decisório, garantindo maior agilidade e eficácia. Para tanto, 

é necessário que haja uma simplificação das estruturas das universidades, que 

progressivamente rompa com suas tradições e condicionamentos, e passem a 

adotar novos procedimentos administrativos e formatar novos arranjos de poder 

(VIEIRA; VIEIRA, 2003; MACHADO; SILVEIRA, 1998). 

Machado e Silveira (1998) afirmam que a alta formalização dos 

procedimentos burocráticos deveria contribuir com um maior grau de 

descentralização, resultado evidenciado nesta pesquisa conforme os valores da 

correlação e regressão desses dois componentes com relação ao desempenho. 

Entretanto, verifica-se, no contexto da UFRN, relatado pelos entrevistados, o 

distanciamento entre onde se originou o problema e quem é o responsável pela 

tomada de decisão para solução daquele problema, que em muitos casos são 

colegiados, que, de modo geral, não tem o conhecimento total dos fatos necessários 

para tomar a decisão mais assertiva. Essa não é uma questão presente apenas no 

contexto em estudo, mas nas universidades brasileiras de modo geral como afirmam 

Machado e Silveira (1998), Vieira e Vieira (2003), Vieira e Vieira (2004) e Lopes e 

Bernardes (2005). É importante destacar, ainda, que um dos entrevistados relatou a 

importância de que exista concomitantemente a formalização e a descentralização, 

quando destacou que é importante que exista padronização na estrutura da 

universidade, porém é necessário assegurar certo grau de autonomia em virtude das 

especificidades de cada unidade.  

 

  

 

4.4.4 Treinamento e Internalização e Desempenho da UFRN 

 

A correlação entre o desempenho e o componente Treinamento e 

Internalização apresentou uma correlação de Pearson de 0,44 que de acordo com 

Cohen (1988) pode ser considerado como médio e de acordo com Dancey e Reidy 

(2005) é um valor moderado, e teve o seguinte resultado na regressão ß= 0,13 e p= 
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0,027. O que evidencia que é significante já que p<0,05, mesmo que o valor de 

explicação não seja baixo. Percebe-se que as análises de correlação e regressão 

apresentaram resultados semelhantes, logo, pode-se dizer que no contexto 

organizacional da UFRN os processos de treinamento e internalização influi de certa 

forma no desempenho organizacional, conforme esbouçam Mintzberg (2012) e 

Seiffert e Costa (2007).    

Dessa forma pode-se dizer que existe uma relação positiva entre esses dois 

fatores, provavelmente pelo fato explicado por Mintzberg (2012) e Seiffert e Costa 

(2007) de que a internalização contribui para que o trabalho seja executado de 

acordo com o interesse da organização. Isso foi identificado quando os entrevistados 

denotaram o anseio por realização de capacitações na área de gestão, 

principalmente no caso dos docentes, responsáveis por gerenciar as unidades 

vinculadas à área fim da UFRN, alegando que enquanto professores (de um área 

específica) não possuem a devida formação para serem gestores, mas que 

realização dessas capacitações poderia elevar o seu nível de contribuição para com 

a organização. No caso dos ‘docentes gestores’ que atuam fora do campus Central, 

essa demanda ficou evidenciada em todos os casos. Por parte dos técnicos-

administrativos que estão nos cargos de gestão (área meio), a demanda mesmo que 

menor do que a dos docentes, ainda foi relevante.  

Deve-se evidenciar, ainda, que os gestores, de modo geral, também 

apontaram para a necessidade de treinamento dos seus subordinados, 

primordialmente para aqueles que executam atividades menos padronizadas ou com 

um grau maior de complexidade, visando melhoria no exercício das atividades. Esse 

contexto da UFRN vai ao encontro da proposição de Mintzberg (2012) que o 

treinamento é um elemento importante para o trabalho que envolve um conjunto de 

conhecimentos e habilidades complexos e não racionalizado. Nesse sentido, 

Mintzberg (2012) e Seiffert e Costa (2007) asseguram que o trabalho, quando é 

treinado e internalizado pelas pessoas, converge para que seja executado de acordo 

com os objetivos organizacionais, e portanto, contribui com o desempenho. 

Caso o trabalho seja formalizado na medida correta na UFRN nos aspectos 

da gestão de processos, conforme apresentado anteriormente, será possível elevar 

a assertividade, a participação e o aproveitamento dos treinamentos realizados, e 

consequentemente ampliar a internalização da cultura e valores da organização.  
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4.4.5 Departamentalização e Desempenho da UFRN 

 

A departamentalização, último componente que apresentou uma relação 

relevante com o desempenho, apresentou um coeficiente de -0,25, sendo 

classificado como de correlação pequena para Cohen (1988) e fraca para Dancey e 

Reidy (2005). A regressão teve como resultado um ß=-0,20 e um índice de 

significância de 0,000, ou seja, altamente significante. Em outras palavras, existe 

uma relação superficial inversa entre o desempenho e a departamentalização. 

Visualiza-se que há convergência entre os resultados das duas análises, apontando 

para uma influência negativa da departamentalização sobre o desempenho da 

UFRN.  

O componente em análise trata da forma de agrupamento das atividades em 

unidades organizacionais (VASCONCELLOS; HENSELEY, 2002; SEIFFERT; 

COSTA, 2007; DAFT, 2008; MINTZBERG, 2012). Em outras palavras, pode-se 

entender como a fragmentação do conjunto das atividades da organização, que  em 

seguida são agrupadas por similaridade, formando os setores. Então, como 

assegura Mintzberg (2012), a coordenação das atividades dentro da unidade 

formada é favorecida, todavia são gerados problemas de coordenação entre todas 

essas unidades, visto que o processo de comunicação está centrado na unidade, 

tornando-a isolada das demais, ou seja, a departamentalização excessiva gera 

problemas de integração, e isso pode indicar a relação negativa entre os dois 

fatores.  

No caso da UFRN, é importante destacar, que esse resultado não trata 

especificamente dos departamentos acadêmicos, mas sim da fragmentação das 

atividades em diversas unidades organizacionais, ou seja, a existência de muitos 

setores especializados em detrimento de setores com maior abrangência de áreas. 

É nesse sentido que Mintzberg (2012) considera que a departamentalização pode 

favorecer a coordenação interna da unidade, entretanto, dificulta ou torna mais 

complexo o processo de integração organizacional, e por isso afeta negativamente o 

desempenho. Na UFRN, evidenciou-se nas entrevistas muitos casos onde pode-se 

dizer que há um excesso de fragmentação, por exemplo um mesmo curso de 

graduação compostos por vários departamentos, como o de medicina, ou ainda, 

unidades administrativas que possuem uma departamentalização muito superior à 

das demais, como a Pró-Reitoria de Administração – PROAD. Então, como o 
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excesso de unidades dificulta a integração e, por conseguinte, a coordenação das 

atividades, faz-se necessário aumentar a amplitude de controle dos setores, ou seja, 

reduzir os atuais índices de departamentalização, de modo que venha favorecer o 

desempenho da gestão da UFRN.  

 

 

 

4.4.6 Hierarquização e Desempenho da UFRN 

 

Por fim, a relação entre hierarquização e o desempenho que apresentou um 

índice de correlação de 0,02 que é considerado insignificante tanto por Cohen 

(1988) quanto por Dancey e Reidy (2005), e da mesma forma na análise de 

regressão que além do ß= -0,02 ser irrelevante, o índice de significância foi de 

0,674, ou seja, inaceitável. Nota-se que os resultados das duas análises convergem 

para inexistência da relação entre hierarquização e desempenho o âmbito da UFRN. 

Texeira, Koufteros e Peng (2012) analisam que organizações com menos 

níveis hierárquicos são mais flexíveis, entretanto não evidenciam a relação dessa 

flexibilidade com o desempenho. Vasconcellos e Hemsley (1997) também 

contribuem com essa discussão, pois consideram que a quantidade ideal de níveis 

hierárquicos varia de acordo com a realidade organizacional e, nesse sentido, 

apontam que o excesso ou a falta desses níveis pode afetar o desempenho da 

organização. Logo, como não é definido a quantidade de níveis ideais e a UFRN 

está em um contexto onde existe diferentes modelos de estrutura das suas 

unidades, explica-se a falta de relação entre a hierarquia e o desempenho. 

Mintzberg et al. (2006) e Mintzberg (2012) defendem que o modelo ideal que 

uma universidade deve adotar é o da burocracia profissional, logo deve existir a 

maior aproximação possível entre o núcleo operacional, formado pelos que 

executam a atividade fim, no caso os docentes, e o vértice estratégico, onde se 

formulam as políticas da instituição, reitoria. Nessa perspectiva, de acordo com os 

autores, pode-se inferir que na burocracia profissional a quantidade de níveis 

hierárquicos deve ser reduzida, e a assessoria de apoio ser expandida (não quanto 

o nível operacional) para subsidiar as atividades da área fim. Entretanto, como 

explicam Vieira e Vieira (2004), as universidades brasileiras tem alargado 

excessivamente as suas atividades meio (administrativas), e na área fim (campo 
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acadêmico) tem gerado uma multiplicidade estrutural, na qual existem várias 

unidades organizacionais com o mesmo objetivo, funcionando de formas distintas, 

fazendo com que as universidades tenham estruturas organizacionais de alto nível 

de complexidade. A UFRN se insere nesse contexto, o qual foi observado no relato 

dos gestores, podendo ser verificado na nuvem (figura 5) a presença da palavra 

complexidade, uma das mais utilizadas para tratar sobre a quantidade de níveis de 

gestão presentes na universidade em estudo, em virtude da variabilidade de órgãos, 

a qual pode ser observada no organograma, constante no apêndice A, construído a 

partir dos regimentos e validados nas entrevistas. Essa variabilidade de unidades, 

também pode explicar o fato de não ser evidenciado pelo estudo a relação entre a 

hierarquia e o desempenho, todavia Vieira e Vieira (2004) acreditam que a referida 

complexidade, o quantitativo de órgãos e o excesso de normas contribui para 

redução da eficiência organizacional, e consequentemente, na qualidade do 

desempenho.  

Em linhas gerais, percebeu-se que existe relação entre cinco dos seis 

componentes de estrutura organizacional evidenciados na pesquisa com os 

indicadores de desempenho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Onde 

tais componentes podem explicar 46% (quarenta e seis por cento) do desempenho 

da organização, em outras palavras, pode-se inferir que quase metade do que 

ocorre com o desempenho, no âmbito da gestão, pode ser explicado por elementos 

presentes na estrutura organizacional. Portanto, as discussões realizadas por 

Machado e Silveira (1998), Vieira e Vieira (2003), Vieira e Vieira (2004), Lopes e 

Bernardes (2005) acerca da necessidade de reestruturação organizacional das 

universidades brasileiras para se adequar à evolução do seu papel na sociedade 

são reforçadas no presente trabalho ao apontar os principais componentes que 

afetam o desempenho, principalmente para o contexto da UFRN. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Como foi discutido ao longo deste trabalho o tema estrutura organizacional é 

de fundamental importância para as organizações e não pode pairar fora da 

vanguarda do conhecimento, pois trata de um complexo meio de coordenação e 

controle que precisa estar constantemente sendo recriado, em virtude de fatores 

internos e externos que afetam o seu funcionamento. As universidades não estão 

fora desse contexto, pelo contrário, existe um incentivo constante, na literatura da 

área, para modernização da sua estrutura, de modo que possa acompanhar o 

crescimento exponencial da sua atuação na sociedade.  

 Para tanto, antes da proposição de um novo modelo ideal para a instituição 

universitária, o que não foi possível com as leis 5.540/68 e 9.394/96, é necessário 

conhecer os componentes que definem a sua estrutura organizacional, de modo que 

a nova estrutura seja coerente com o papel exercido pelas universidades e colabore 

com o seu desempenho. Nesse sentido, o primeiro objetivo da pesquisa foi 

alcançado integralmente ao identificar seis componentes latentes da estrutura 

organizacional, através de análise fatorial e de confiabilidade, em um conjunto de 

nove componentes – formalização, especialização, treinamento e internalização, 

departamentalização, descentralização, coordenação das atividades, amplitude de 

controle, hierarquização, e comunicação – elucidados a partir da literatura, com base 

em autores como Mintzberg (2012), Hall (1984), Vasconcellos e Hemsley (1997) e 

Seiffert e Costa (2007).    

Em determinação ao segundo objetivo, foram caracterizados como 

componentes da estrutura organizacional da UFRN, com seus respectivos alphas, a 

formalização (0,83), a comunicação (0,90), a descentralização (0,83), o treinamento 

e internalização (0,92), a departamentalização (0,84) e a hierarquização (0,85). 

Todos esses componentes apresentaram níveis de confiabilidade (alpha de 

Cronbach) entre moderado a elevado, indicando a boa consistência interna de cada 

fator gerado pela análise fatorial. Conclui-se então que a formalização, no contexto 

estudado, se caracterizou, principalmente, pela necessidade de padronização de 

processos e das unidades organizacionais; a comunicação, por ser um forte 

elemento de integração robustecido pelos sistemas de gestão adotados na 

organização; a descentralização, pela necessidade de aproximar a solução do 

problema à sua origem, bem como de atender as especificidades de cada realidade; 
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o treinamento e internalização, pela busca, principalmente, de capacitação em 

gestão favorecendo a internalização dos valores da UFRN e possibilitando uma 

certa autonomia; a departamentalização, que surge como o excesso de divisão ou 

fragmentação das unidades organizacionais; e, a hierarquização, marcada pela 

complexidade, visto que existem vários modelos de estrutura com níveis 

hierárquicos distintos. 

 Os indicadores de desempenho adaptados do modelo de autoavaliação da 

UFRN foram validados nas duas fases da pesquisa, com exceção de um indicador 

que apresentou um baixo valor de comunalidade e foi excluído. Assim, os seis 

indicadores apresentaram valores meritórios das cargas fatoriais e um alpha de 

Cronbach de 0,91, considerado elevado. Conclui-se ainda, que além de confiáveis, 

os indicadores estão de acordo a literatura disponível, sendo respaldado por autores 

como Fleury e Mills (2006), Vieira e Vieira (2003) e Kaplan e Norton (1997). De 

acordo com o que foi exposto neste parágrafo pode-se afirmar que o terceiro 

objetivo da pesquisa também foi alcançado.    
 O quarto objetivo da pesquisa buscou estabelecer as relações entre os 

componentes de estrutura organizacional e o desempenho da UFRN, o que permitiu 

conhecer, através das análises de correlação e de regressão, que dos seis 

componentes caracterizados, quatro (formalização, comunicação, descentralização, 

treinamento e internalização) influenciam positivamente o desempenho, em virtude, 

provavelmente, do anseio por padronização, sistemas de informação que contribuem 

com a integração, maior autonomia, e  internalização do aprendizado e valores 

organizacionais, respectivamente; apenas um, a departamentalização, afeta 

negativamente, em virtude de dificultar os processos de integração; e a 

hierarquização, não apresentou uma relação significante com o desempenho, 

possivelmente pela variabilidade dos modelos organizacionais da UFRN. De modo 

geral, pode-se dizer que 46% do desempenho da UFRN pode ser explicado pelos 

componente de estrutura organizacional.   

 Por fim, é necessário ressaltar que o presente trabalho não objetivou a 

criação de um modelo de estrutura organizacional, no entanto gerou subsídios para 

que em estudos futuros seja possível construir um modelo que atenda as 

especificidades da instituição universitária e favoreça o seu desempenho. Esta 

pesquisa contribuiu ainda com esforços para a formação de um instrumento de 

mensuração dos componentes da estrutura organizacional, o qual precisa ser 
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ampliado e validado em outros estudos. Outra pesquisa que poderá surgir a partir 

dos bancos de dados deste trabalho é uma análise de configurações que permita 

comparar os diversos modelos que existem na UFRN, estabelecendo os que geram 

os melhores padrões de desempenho gerencial, e nesse sentido poder ser replicado 

em outras realidades. Com os resultados alcançados percebeu-se, ainda, uma 

lacuna em estudos que relacionem os temas estudados com outros aspectos 

organizacionais, assim, será uma importante contribuição para a literatura da área 

um modelo que possa relacionar a estrutura, o desempenho e o comprometimento 

organizacional, os quais são fatores que influem diretamente no sucesso das 

organizações. Enfim, este é um campo que poderá gerar inúmeros trabalhos e que, 

inclusive, podem ser expandidos para outras organizações além das universitárias, 

de modo que a busca pela modernização seja uma constante que, como 

aconselham Drucker (1977) e Vieira e Vieira (2003), garanta a estadia das 

organizações na vanguarda do conhecimento, contribuindo para a construção de 

uma nova atualidade propicia a elevados índices de desempenho.  
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APÊNDICE A – ORGANOGRAMA UFRN 

ORGANOGRAMA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI

 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD
 

CONSELHO DE CURADORES - CONCURA
 

REITORIA
 

AUDITORIA INTERNA
 

CHEFIA DE GABINETE
 

CERIMONIAL
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 

PROCURADORIA JURÍDICA
 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E 
COORDENAÇÃO GERAL - PROPLAN

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - 
PROAD

 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 
PROGESP

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA - PROPESQ
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PPG
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA - PROEX

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - 
PROGRAD

 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
- PROAE

 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - CB

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CCET

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CERES

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT

CONSELHO DE CENTRO - CONSEC
 

DIREÇÃO DO CENTRO
 

SECRETARIA 
 

ASSESSORIAS
 

COORDENAÇÕES DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO
 

DEPARTAMENTOS
 

UNIDADES 
SUPLEMENTARES

 

UNIDADES ACADÊMICAS 
ESPECIALIZADAS

 

COLEGIADOS DE CURSOS
 

PLENÁRIA DO 
DEPARTAMENTO

 

ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ

ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - ECT

ESCOLA DE MÚSICA - EMUFRN

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRÍ - FACISA

CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA 
ESPECIALIZADA 

 

DIREÇÃO DA UNIDADE 
ACADÊMICA ESPECIALIZADADO 

CENTRO
 

COORDENAÇÕES DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO
 

COLEGIADOS DE CURSOS
 

SECRETARIA 
 

ASSESSORIAS
 

INSTITUTO DO CÉREBRO 

LEGENDA

Reitoria

Pró-reitorias

Núcleos Interdisciplinares de 
Estudo

Secretarias e unidades com 
natureza de secretaria

Subordinação Administrativa

Assessoramento

Subordinação Deliberativa

Unidades de Assessoria

Fiscalização

Administração Tercerizada

Órgãos Colegiados

Hospitais

Centros

Unidades Acadêmicas 
Especializadas

Unidades Administrativas (1º Nível)

Unidades Administrativas (2º Nível)

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

 

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL - IMD

INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA - IIF

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IMT-RN

CONSELHO DE INSTITUTO
 

DIREÇÃO DE INSTITUTO
 

SECRETARIA 
 

COORDENAÇÕES DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO
 

NÚCLEOS
 

OUVIDORIA
0

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA E 
NUTRIÇÃO

NÚCLEO AVANÇADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NAPP

NÚCLEO CÂMARACASCUDO DE ESTUDOS NORTE-RIO-
GRANDENSE - NCCEN

NÚCLEO DE AQUICULTURA E PESCA - NAPE

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA - NEC

NÚCLEO DE ESTUDOS DO PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS -  
NUP-ER

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DO MEIO AMBIENTE - 
NIEMA

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM DIVERSIDADE 
SEXUAL, GÊNERO E DIREITOS HUMANOS – TIRESIAS

SUPERINDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 
SIN

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTANCIA - 
SEDIS

 

SECRETARIA DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS - SRI

 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA - 
SINFO

 

Unidades Suplementares

COLEGIADOS DE CURSOS
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA

COMISSÕES PERMANENTES
0

ASSESSORIAS
0

SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - COMUNICA

EDITORA UNIVERSITÁRIA - EDUFRN

BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE - BCZM

MUSEU CÂMARA CASCUDO – MCC/UFRN

NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E 
MEDICAMENTOS - NUPLAM

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPERVE

CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE 
TREINAMENTO - CRUTAC

NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NAC
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1 Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 
Fontes do Questionário: Trigueiro-Fernandes (2014); Medeiros (2003); UFRN (201?) 

 
O PRESENTE QUESTIONÁRIO COMPÕE A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ANÁLISE DAS 
DIMENSÕES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UFRN. TAL PESQUISA FOI APRESENTADA À 

UFRN POR MEIO DO OFICIO-CIRCULAR Nº 005/13-R. PORTANTO, SUA CONTRIBUIÇÃO, COM 
MÁXIMO DE VERACIDADE, É ESSENCIAL PARA QUE OS RESULTADOS REFLITAM A REALIDADE 

ORGANIZACIONAL. 

 
1. Qual a sua unidade organizacional:________________________________________________________ 

 
Levando em conta o seu sentimento, responda as afirmativas abaixo de acordo com a escala a seguir: 
 

 
 
CONSIDERANDO SUA EXPERIÊNCIA, SUA VIVÊNCIA E SEU CONHECIMENTO À RESPEITO DAS UNIDADES 
ORGANIZACIONAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COMO VOCÊ AVALIA A UNIDADE QUE VOCÊ ESTÁ LOTADO(A) 
(TRABALHA) AGORA, COMPARANDO-A COM AS DEMAIS.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CONSIDERANDO SEU CONHECIMENTO SOBRE COMO ESTÁ ESTRUTURADA A UNIDADE ORGANIZACIONAL 
QUE VOCÊ ESTÁ LOTADO(A) (TRABALHA) ATUALMENTE, CONSIDERE OS SEGUINTES INDICADORES PARA 
AVALIÁ-LA QUANTO AOS ASPECTOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

DISCORDO               CONCORDO 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Muito 

3 
Discordo 
Pouco 

4 
Concordo 
Pouco 

5 
Concordo 
Muito 

6 
Concordo 
Totalmente 

 

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   

2. Nesta unidade as pessoas possuem conhecimento das técnicas 
necessárias ao desempenho das atividades. 
 

3. Nesta unidade as pessoas tem domínio das habilidades necessárias à 
realização das atividades. 
 
4. Nesta unidade a responsabilidade no exercício do cargo público é um 
hábito comum. 
 
5. Nesta unidade todos procuram ter atitude de cooperação. 
 

6. Nesta unidade é comum as pessoas terem iniciativa para resolver os 
problemas. 
 
7. Nesta unidade os prazos estabelecidos, geralmente, são cumpridos. 
 
8. Nesta unidade os resultados são alcançados da melhor maneira 
possível. 
 

9. Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, instruções) 
garantir que suas atividades sejam padronizadas.  
 
10. Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique 
claro como cada uma deve ser feita. 
 
11. Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada tarefa. 

 
12. Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem que ser 
feita. 
 

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO (1ª FASE) 
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2 Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 
Fontes do Questionário: Trigueiro-Fernandes (2014); Medeiros (2003); UFRN (201?) 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

13. Esta unidade desenvolve trabalhos bem específicos. 
 
14. Nesta unidade as pessoas executam apenas o que já foi 

previamente definido. 
 
15. Esta unidade possui, em sua maioria, atividades repetitivas.  
 
16. Nesta unidade as pessoas pouco decidem sobre o seu próprio 
trabalho. 
 
17. Nesta unidade são realizados programas institucionais para 

desenvolver competências nas pessoas. 
 
18. Esta unidade promove o treinamento das habilidades e 
conhecimentos necessários para a realização das atividades. 
 
19. Nesta unidade as pessoas são plenamente integradas a cultura da 
organização . 
 

20. Nesta unidade, todos sabemos como as tarefas devem ser 
executadas. 
 
21. As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do 
que com os objetivos mais amplos da organização. 
 
22. O mais importante para esta unidade é realizar o seu próprio 
trabalho.  
 

23. Mesmo que seja necessário as pessoas desta unidade não 
desempenham outras funções dentro da organização. 
 
24.Esta unidade tem uma atuação relativamente independente das 
outras unidades da organização, o que facilita realizar mudanças nas 
atividades, quando necessárias.  
 
25. Esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem os 

problemas. 
 
26. Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus 
subordinados. 
 
27. Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da 
maneira que considera mais eficaz. 
 

28. Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, buscando-se a 
participação dos funcionários nas decisões. 
 
29. Esta unidade possui uma pessoa formalmente responsável pela 
supervisão do trabalho. 
 
30. Nesta unidade as pessoas ajustam uma o trabalho da outra através 
de conversas informal.  

 
31. Esta unidade especifica os resultados que pretende obter.  
 
32.Nesta unidade são especificadas, previamente, as habilidades 
necessárias para realização dos trabalhos.  
 

DISCORDO               CONCORDO 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Muito 

3 
Discordo 
Pouco 

4 
Concordo 
Pouco 

5 
Concordo 
Muito 

6 
Concordo 
Totalmente 

 

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   
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3 Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 
Fontes do Questionário: Trigueiro-Fernandes (2014); Medeiros (2003); UFRN (201?) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POR FAVOR, PARA FINALIZAR, RESPONDA ALGUMAS QUESTÕES SOBRE VOCÊ: 

 

45. Idade: ____ anos 

 

46. Gênero:      Masculino    Feminino  

 

47. Estado Civil: 

        Casado/União estável            Solteiro              Separado        Viúvo        

 
48. Cargo: 
        Professor             Técnico-Administrativo            Outro:______________________ 
 
49. Tipo de Vínculo: 
       Efetivo           Contratado            Terceirizado            Voluntário          Aposentado             Outro:________________ 
 
 
 

50. Tempo de serviço: ___________ ano(s) e ___________ mês(es). 
 
51. Tempo de serviço na atual unidade organizacional: ___________ ano(s) e ___________ mês(es). 
 
52. Escolaridade: 
       1

o
 Grau incompleto(1)        2

o
 Grau completo(4)            Superior completo(7)        Mestrado(9) 

       1º Grau completo(2)           Curso técnico(5)                                                             

       2
o
 Grau incompleto(3)        Superior incompleto(6)        Especialização(8)             Doutorado(10)    

 

DISCORDO               CONCORDO 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Muito 

3 
Discordo 
Pouco 

4 
Concordo 
Pouco 

5 
Concordo 
Muito 

6 
Concordo 
Totalmente 

 

33. Esta unidade possui um grande número de pessoas subordinadas 
ao mesmo gestor.  
 

34. Nesta unidade existem unidades subordinadas.  
 
35. Esta unidade possui muitas unidades subordinadas diretamente ao 
gestor. 
 
36. Nesta unidade existem unidades subordinadas ao gestor em 
diferentes níveis, inclusive de assessoria. 
 

37.Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos.   
 
38. Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor 
principal da unidade. 
 
39. Esta organização possui muitos níveis hierárquicos. 
 
40. Nesta organização existem muitos chefes/gestores. 

 
41. Esta unidade possui eficientes canais de informação. 
 
42. Nesta o unidade o processo formal de comunicação precisa passar 
pelo gestor. 
 
43. Esta unidade permite que o processo de comunicação formal ocorra 
entre os pares, sem necessidade de envolver o gestor.  
 

44. Nesta unidade os canais de envio e recebimento de informações são 
bem utilizados. 

 

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   

c c
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1 Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 
Fontes do Questionário: Trigueiro-Fernandes (2014); Medeiros (2003); UFRN (201?) 

 
O PRESENTE QUESTIONÁRIO COMPÕE A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ANÁLISE DAS DIMENSÕES 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UFRN. TAL PESQUISA FOI APRESENTADA À UFRN POR MEIO DO 

OFICIO-CIRCULAR Nº 005/13-R. PORTANTO, SUA CONTRIBUIÇÃO, COM MÁXIMO DE VERACIDADE, É 
ESSENCIAL PARA QUE OS RESULTADOS REFLITAM A REALIDADE ORGANIZACIONAL. 

 

1. Qual a sua unidade organizacional:___________________________________________________________ 
 

Levando em conta o seu sentimento, responda as afirmativas abaixo de acordo com a escala a seguir: 
 

 

 
CONSIDERANDO SUA EXPERIÊNCIA, SUA VIVÊNCIA E SEU CONHECIMENTO À RESPEITO DAS UNIDADES 
ORGANIZACIONAIS DESTA INSTITUIÇÃO, COMO VOCÊ AVALIA A UNIDADE QUE VOCÊ ESTÁ LOTADO(A) (TRABALHA) 
AGORA, COMPARANDO-A COM AS DEMAIS.  

 

 
 

2. Nesta unidade as pessoas possuem conhecimento das técnicas necessárias 
ao desempenho das atividades. 

  

3. Nesta unidade as pessoas tem domínio das habilidades necessárias à 

realização das atividades. 

 

4. Nesta unidade todos procuram ter atitude de cooperação.   

5. Nesta unidade é comum as pessoas terem iniciativa para resolver os 

problemas. 

  

6. Nesta unidade os prazos estabelecidos, geralmente, são cumpridos.   

7. Nesta unidade os resultados são alcançados da melhor maneira possível.   

 

 

CONSIDERANDO SEU CONHECIMENTO SOBRE COMO ESTÁ ESTRUTURADA A UNIDADE ORGANIZACIONAL QUE 

VOCÊ ESTÁ LOTADO(A) (TRABALHA) ATUALMENTE, CONSIDERE OS SEGUINTES INDICADORES PARA AVALIÁ-LA 
QUANTO AOS ASPECTOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 

 

8. Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, instruções) para garantir 
que suas atividades sejam padronizadas.  

  

9. Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique claro como 
cada uma deve ser feita. 

 

10. Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada tarefa.  

11. Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem que ser feita.   

12.Nesta unidade são realizados programas institucionais para desenvolver 
competências nas pessoas. 

  

13.Esta unidade promove o treinamento das habilidades e conhecimentos 
necessários para a realização das atividades. 

  

14. Nesta unidade as pessoas participam de programas de treinamento que as 
ajudam à absorver os valores organizacionais. 

  

15. Esta unidade realiza treinamentos para garantir que os servidores realizem 
suas atividades da melhor forma. 

 

16. As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do que com os 
objetivos mais amplos da organização. 

 

17. O mais importante para esta unidade é realizar o seu próprio trabalho.  

18. As pessoas desta unidade não desempenham outras funções dentro da 
organização. 

 

19. Nesta unidade existe uma preocupação maior com o próprio trabalho do que 
com o desempenho da organização.  

 

 

DISCORDO               CONCORDO 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Muito 

3 
Discordo 
Pouco 

4 
Concordo 
Pouco 

5 
Concordo 
Muito 

6 
Concordo 
Totalmente 

 

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO (2ª FASE) 
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2 Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 
Fontes do Questionário: Trigueiro-Fernandes (2014); Medeiros (2003); UFRN (201?) 

 

20. Esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem os problemas.   

21. Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus subordinados.   

22. Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da maneira 
que considera mais eficaz. 

 

23. Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, buscando-se a 
participação dos funcionários nas decisões. 

  

24. Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos.     

25. Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor principal da 
unidade. 

  

26. Esta organização possui muitos níveis hierárquicos.   

27. Nesta organização existem muitos chefes/gestores.  

28. Os sistemas de informação desta organização são bem utilizados por esta 
unidade. 

    

29. Nesta unidade os servidores tem facilidade na utilização dos sistemas de 
informação da organização. 

 

30. Esta unidade utiliza com eficiência os canais de informação disponibilizados 

pela organização. 
 

31. Nesta unidade os canais de envio e recebimento de informações são bem 
utilizados. 

 

 

 

POR FAVOR, PARA FINALIZAR, RESPONDA ALGUMAS QUESTÕES SOBRE VOCÊ: 

 

32. Idade: ____ anos 

 

33. Sexo:      Masculino      Feminino  

 

34. Estado Civil: 

        Casado/União estável            Solteiro              Separado        Viúvo        

 
35. Cargo: 

        Professor             Técnico-Administrativo            Outro:______________________ 
 
36. Tipo de Vínculo: 
       Efetivo           Contratado        Voluntário           Aposentado             Outro:________________ 
 
 

37. Tempo de serviço: ___________ ano(s) e ___________ mês(es). 
 
38. Tempo de serviço na atual unidade organizacional: ___________ ano(s) e ___________ mês(es). 
 

39. Escolaridade: 
       1

o
 Grau incompleto             2

o
 Grau incompleto             Superior incompleto          Especialização 

                                                   2
o
 Grau completo                                                          Mestrado    

       1º Grau completo                Curso técnico                      Superior completo             Doutorado           

 

c c

DISCORDO               CONCORDO 

1 
Discordo 
Totalmente 

2 
Discordo 
Muito 

3 
Discordo 
Pouco 

4 
Concordo 
Pouco 

5 
Concordo 
Muito 

6 
Concordo 
Totalmente 

 

DISCORDO                  CONCORDO 
1        2        3        4        5        6   

 

 



 122 

!

Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES DA UFRN 

1!

TEMAS DE 
ENTREVISTA 

UNIDADE ORGANIZACIONAL: 
 

CARGO:  

*Considere como unidade organizacional a esfera de trabalho que você atua 

Unidade 
Organizacional* 

Qual a principal função da sua unidade organizacional? 

 

Você tem bem definido e formalizado todas as atividades que sua 
unidade organizacional desempenha? A sua equipe tem conhecimento e 

atua conforme essa definição? 

 

Recursos* 
Como você avalia condições de trabalho da sua unidade organizacional? 
(Espaço físico, sistemas de informação e pessoal). 

 

Formalização 

Como você classifica a quantidade de atividades na sua unidade 

organizacional? Envolve muita burocracia (normas)para desenvolvê-las? 
Explique. 

 

Quais são as principais dificuldades enfrentadas nas atividades da sua 

unidade organizacional? (Foco nos processos).  

 

Departamentalização 

Como estão organizadas as unidades organizacionais dessa estrutura? 
 

Como você avalia a integração das unidades organizacionais dessa 

estrutura? 

 

Especialização 

De modo geral, a capacitação de sua equipe é compatível com a 

atividade desempenhada na sua unidade organizacional? (Qualitativo). 

 

Como se dá a divisão do trabalho dentro da sua unidade organizacional?  

· Prioriza-se a especialização (equipe com pessoas com conhecimentos 
similares em uma determinada área);  

· Busca-se trabalhar com equipes multifuncionais de especialistas 

(equipe com várias pessoas com especialidades diferentes);  

· Prima-se por generalistas (equipe com pessoas que entendam de 

várias áreas – de tudo um pouco);   
 Este comportamento se estende para toda a organização ou varia em 

cada unidade organizacional? 

 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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2!

Treinamento e 
Internalização 

Qual a importância da política de treinamento da instituição para essa 
unidade organizacional? Você acredita que elas favorecem a 
internalização dos valores organizacionais? 

 

Quais são as principais demandas por capacitação? 
 

Coordenação 

Como ocorre a coordenação das atividades da sua unidade 
organizacional? 

 

· Comunicação informal; 

· Supervisão direta (existe um gestor formalizado); 

· Padronização dos processos de trabalho (o conteúdo do trabalho é 
especificado);  

· Padronização das habilidades (as habilidades para realização do 

trabalho são especificadas e as pessoas treinadas); 

· Outro. 

 

Hierarquização 

Você considera que esta Organização possui muitos níveis hierárquicos? 

E esta unidade organizacional? 

 

Como você avalia a quantidade de gestores que existem tanto a nível 
organizacional quanto da sua unidade de trabalho? 

 

Descentralização 

/Centralização 

Os funcionários possuem certa autonomia (poder) para tomada de 

decisão ou ela é centralizada nas chefias? Pode-se dizer que este 
comportamento é observado em todos os níveis hierárquicos? 

 

Alguma assessoria da instituição influência ou direciona, direta ou 

indiretamente, as atividades da sua unidade organizacional? 
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Projeto: Análise das Dimensões Estruturais da UFRN 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES DA UFRN 

3!

 

Amplitude de 

Controle 

Você considera que possui um grande número de subordinados?  

A sua unidade organizacional possui uma grande abrangência de áreas 

(especialidades) ou é específica? 
 

Comunicação 

A organização e/ou a unidade organizacional criou, difundiu e utiliza, 
plenamente, canais de comunicação internos de forma que a 

comunicação interna em todos os níveis seja facilitada? 

 

A sua unidade organizacional interage com todas as partes interessadas, 
ou seja, outras unidades que dependem de alguma demanda? E, as 
outras unidades organizacionais procuram interagir com a sua? 

 

Delineamento da 

Estrutura* 
A estrutura organizacional da sua unidade está delineada conforme o 
organograma em anexo, elaborado a partir do regimento interno? 
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APÊNDICE E – TABELAS DAS ANÁLISES 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Comunalidades* dos componentes de estrutura organizacional 

 Inicial Extração 

FORM_1. Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, instruções) para 
garantir que suas atividades sejam padronizadas. 

1,000 ,622 

FORM_2. Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo que fique claro 
como cada uma deve ser feita. 

1,000 ,709 

FORM_3. Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada tarefa. 1,000 ,685 

FORM_4. Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade tem que ser feita. 1,000 ,737 

INT_1. Nesta unidade são realizados programas institucionais para desenvolver 
competências nas pessoas. 

1,000 ,781 

INT_2. Esta unidade promove o treinamento das habilidades e conhecimentos 
necessários para a realização das atividades. 

1,000 ,869 

INT_3. Nesta unidade as pessoas participam de programas de treinamento que as 
ajudam à absorver os valores organizacionais. 

1,000 ,755 

INT_4. Esta unidade realiza treinamentos para garantir que os servidores realizem 
suas atividades da melhor forma. 

1,000 ,792 

DEPT_1. As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio trabalho do que com 
os objetivos mais amplos da organização. 

1,000 ,746 

DEPT_2. O mais importante para esta unidade é realizar o seu próprio trabalho. 1,000 ,759 

DEPT_3. As pessoas desta unidade não desempenham outras funções dentro da 
organização. 

1,000 ,381 

DEPT_4. Nesta unidade existe uma preocupação maior com o próprio trabalho do 
que com o desempenho da organização. 

1,000 ,751 

DESC_1. Esta unidade dá liberdade para os funcionários solucionarem os 
problemas. 

1,000 ,712 

DESC_2. Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos seus 
subordinados. 

1,000 ,636 

DESC_3. Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o trabalho da 
maneira que considera mais eficaz. 

1,000 ,747 

DESC_4. Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, buscando-se a 
participação dos funcionários nas decisões. 

1,000 ,668 

HIER_1. Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos. 1,000 ,602 

HIER_2. Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao gestor principal da 
unidade. 

1,000 ,673 

HIER_3. Esta organização possui muitos níveis hierárquicos. 1,000 ,833 

HIER_4. Nesta organização existem muitos chefes/gestores. 1,000 ,759 

COMU_1. Os sistemas de informação desta organização são bem utilizados por 
esta unidade. 

1,000 ,730 

COMU_2. Nesta unidade os servidores tem facilidade na utilização dos sistemas de 
informação da organização. 

1,000 ,750 

COMU_3. Esta unidade utiliza com eficiência os canais de informação 
disponibilizados pela organização. 

1,000 ,837 

COMU_4. Nesta unidade os canais de envio e recebimento de informações são bem 
utilizados. 

1,000 ,754 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

*Método de extração: análise do componente principal. 
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Tabela 22 – Análise Fatorial dos componentes de estrutura organizacional 2ª Fase 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

INT_2. Esta unidade promove o treinamento das habilidades e 
conhecimentos necessários para a realização das atividades. 

,870      

INT_4. Esta unidade realiza treinamentos para garantir que os 
servidores realizem suas atividades da melhor forma. 

,831      

INT_3. Nesta unidade as pessoas participam de programas de 
treinamento que as ajudam à absorver os valores organizacionais. 

,800      

INT_1. Nesta unidade são realizados programas institucionais para 
desenvolver competências nas pessoas. 

,783      

COMU_3. Esta unidade utiliza com eficiência os canais de 
informação disponibilizados pela organização. 

 ,854     

COMU_2. Nesta unidade os servidores tem facilidade na utilização 
dos sistemas de informação da organização. 

 ,826     

COMU_4. Nesta unidade os canais de envio e recebimento de 
informações são bem utilizados. 

 ,817     

COMU_1. Os sistemas de informação desta organização são bem 
utilizados por esta unidade. 

 ,804     

HIER_3. Esta organização possui muitos níveis hierárquicos.   ,901    
HIER_4. Nesta organização existem muitos chefes/gestores.   ,865    
HIER_2. Nesta unidade existem muitos chefes subordinados ao 
gestor principal da unidade. 

  ,794    

HIER_1. Esta unidade possui muitos níveis hierárquicos.   ,724    

DESC_3. Esta unidade dá liberdade ao funcionário para exercer o 
trabalho da maneira que considera mais eficaz. 

   ,844   

DESC_1. Esta unidade dá liberdade para os funcionários 
solucionarem os problemas. 

   ,822   

DESC_2. Nesta unidade, os chefes fornecem respostas rápidas aos 
seus subordinados. 

   ,729   

DESC_4. Nesta unidade, as decisões são tomadas em grupo, 
buscando-se a participação dos funcionários nas decisões. 

   ,680   

FORM_4. Nesta unidade é bem definido quando e qual atividade 
tem que ser feita. 

    ,808  

FORM_3. Esta unidade tem bem definido quem deve efetuar cada 
tarefa. 

    ,781  

FORM_2. Nesta unidade as atividades são padronizadas, de modo 
que fique claro como cada uma deve ser feita. 

    ,679  

FORM_1. Esta unidade utiliza documentos (normas, manuais, 
instruções) para garantir que suas atividades sejam padronizadas. 

    ,604  

DEPT_2. O mais importante para esta unidade é realizar o seu 
próprio trabalho. 

     ,868 

DEPT_4. Nesta unidade existe uma preocupação maior com o 
próprio trabalho do que com o desempenho da organização. 

     ,855 

DEPT_1. As pessoas se preocupam aqui mais com seu próprio 
trabalho do que com os objetivos mais amplos da organização. 

     ,852 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

*Método de extração: Análise do Componente principal.  
*Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.a 
      a. Rotação convergida em 6 iterações. 
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Tabela 23 – Comunalidades* do indicadores de desempenho 

 Inicial Extração 

DES_1 Nesta unidade as pessoas possuem 

conhecimento das técnicas necessárias ao desempenho 
das atividades. 

1,000 ,579 

DES_2 Nesta unidade as pessoas tem domínio das 

habilidades necessárias à realização das atividades. 
1,000 ,628 

DES_3 Nesta unidade a responsabilidade no exercício 

do cargo público é um hábito comum. 
1,000 ,498 

DES_4 Nesta unidade todos procuram ter atitude de 

cooperação. 
1,000 ,659 

DES_5 Nesta unidade é comum as pessoas terem 

iniciativa para resolver os problemas. 
1,000 ,754 

DES_6 Nesta unidade os prazos estabelecidos, 

geralmente, são cumpridos. 
1,000 ,502 

DES_7 Nesta unidade os resultados são alcançados da 

melhor maneira possível. 
1,000 ,544 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

*Método de extração: análise do componente principal. 
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ANEXO I - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA UFRN 
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SISTEMA'DE'GESTÃO'DO'DESEMPENHO'HUMANO'

GDH'_______'

'

SERVIDOR:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''SIAPE:''''''

CARGO:'''''''

LOTAÇÃO:'''''''

LOCALIZAÇÃO:'

'

FORMULÁRIO)DE)AUTOAVALIAÇÃO)DE)SERVIDOR)COM)FUNÇÃO)GERENCIAL)

)

INDICADORES)DE)DESEMPENHO)

Conceitos:)

4#=#acima"do"esperado##3#=#dentro"do"esperado##2#=#abaixo"do"esperado##1#=#insuficiente#

ITEM) INDICADORES)DE)DESEMPENHO) CONCEITO)

1) Domínio'dos'objetivos'e'das'metas'institucionais'e'da'unidade'sob'sua'gestão' '

2) Domínio'do'processo'de'trabalho'desenvolvido'na'unidade'sob'sua'gestão' '

3) Planejamento'das'ações'a'serem'propostas'no'âmbito'de'sua'gestão' '

4)
Gerenciamento'dos'recursos'(humanos,'materiais'e'financeiros)'alocados'na'

unidade'sob'sua'gestão'
'

5) Coordenação'de'equipes'de'trabalho'localizadas'na'unidade'sob'sua'gestão' '

6) Tomada'de'decisões'para'o'alcance'dos'objetivos'da'unidade' '

'

'

MEDIADORES)DE)DESEMPENHO)K)condições'que' interferem'no'desempenho,' facilitando'ou'

restringindo)

Conceitos:)

4=#ajudou"muito"""""""""""""""3"="ajudou""""""""""""2="dificultou"""""""""1=#dificultou"muito#

ITEM) DESCRIÇÃO' CONCEITO)

A) Relacionamento'interpessoal.'' '

B) Apoio'institucional'às'ações.' '

C) Condições'materiais'(recursos'materiais'e'financeiros).' '

D) Recursos'humanos'(aspectos'quantitativos'e'qualitativos).' '

E) Conhecimento'técnico/institucional.' '

F) Frequência'e'assiduidade'ao'trabalho.' '

'

'Data:______________________________________'

'

Assinatura)do)servidor:'____________________________________________________________'

 


