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RESUMO 

Esta é uma pesquisa descritiva do tipo documental que visa analisar como ocorrem 
as relações hierárquicas em uma empresa com gestão horizontal ou 
horizontalizada. A análise é consequência da relação entre a teoria que 
fundamentou o trabalho e o questionário aplicado. Inicialmente, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica, para a identificação dos principais tipos de gestão, com foco 
na gestão horizontalizada,  seguindo-se para a análise de realidades empresariais 
diversas. Os resultados indicam que os modelos hierárquicos existentes nas 
empresas se assemelham aos apresentados pela literatura, apesar de não se 
enquadrarem exatamente nas classificações geradas pelo autores. Os processos 
de liderança, segundo a pesquisa, não apresentam conflitos oriundos da hierarquia 
existente ou a ausência delas.  
 

Palavras-chave: Gestão horizontal; Gestão horizontalizada; Hierarquia; 

Startup; Modelo de Gestão. 
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ABSTRACT 

 
This is a descriptive research of document type that aims to analyze how it occurs 
as hierarchical relationships in a horizontally or horizontally managed company. The 
analysis is a consequence of the relationship between a theory that supported the 
work and the applied questionnaire. Initially, a literature search was performed to 
identify the main types of management, focusing on horizontal management, 
followed by an analysis of the various realities. The results show that the hierarchical 
models existing in companies are similar to those presented in the literature, 
although they do not fit exactly the variations generated by the authors. The 
leadership processes, according to the research, do not present conflicts arising 
from the existing hierarchy or their absence. 
 
Keywords: Flat Organization; Flatter Management; Hierarchy; Startup; 

Management model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No começo do século XX surgiu a verticalização nas organizações, 

concomitante à hierarquização e divisão do trabalho, que ocorreram desde o final 

do século anterior. Galbraith (1977) defende a eficiência e a organização que a 

verticalização e a hierarquia proporcionaram, impactando positivamente a 

produtividade, a estrutura e a produção padronizada. Considera, também, que a 

verticalização acarretou em uma divisão em setores independentes, resultando na 

abundância de camadas hierárquicas, que se vale mais da eficiência funcional do 

que das metas globais do negócio, modelos de gestão que perpetuam até hoje nas 

organizações. 

Advogados (2016) afirma que contemporaneidade vem elevando a 

complexidade do trabalho. Segundo Treff (2007), as atividades tornaram-se mais 

complexas, o que acarretou um trabalho mais cognitivo, demandando trabalhadores 

diferenciados, adaptáveis e que buscam o autodesenvolvimento. 

Consequentemente, gerou-se um aumento no interesse por ambientes flexíveis e 

autônomos. O autor afirma também que essa nova realidade tem imposto desafios 

às empresas no âmbito da necessidade de atração, retenção e gerenciamento da 

carreira de pessoas, estimulando a busca por instrumentos e modelos de gestão 

diferenciados. No aspecto administrativo, uma das possíveis mudanças para melhor 

adaptação às necessidades atuais (complexidade do trabalho) deve ocorrer no 

modelo de gestão, com alterações, principalmente, em sua estrutura hierárquica. 

Marino (2019) noticiou uma pesquisa relacionada à perspectiva do funcionário, 

contudo focada no conforto, concluindo que quase todos os funcionários da 

empresa analisada se sentem confortáveis com a autonomia para decidir os 

horários de trabalho (96%), em participar das decisões estratégicas (86%) e  em 

trabalhar sem liderança hierárquica (82%).  

Baseada principalmente nas pesquisas de Picchiai (2010), Vasconcellos e 

Hemsley (2002), e Morgan (2014), que classificam as organizações considerando 

os níveis hierárquicos, essa pesquisa apresenta os conceitos de modelo de gestão, 

estrutura, estruturas tradicionais, gestão horizontal e horizontalizada, centralização 

e descentralização e startup. Busca compreender como se dá a hierarquia em uma 

empresa com gestão horizontal ou horizontalizada.  



 
 

 
 

Este confronto entre a visão acadêmica e prática da gestão horizontal, parte 

do princípio que existe um déficit no conhecimento acadêmico sobre o modelo de 

gestão, tanto classificatório como em suas nuances e dificuldades. O modelo se 

popularizou através das startups e Morishita (2018) afirma que a gestão horizontal 

nasceu nas startups. Tendo em vista que existem na Associação Brasileira de 

Startups (ABS) mais de 4.000 startups e mais de 38.000 empreendedores digitais 

cadastrados em sua base de dados (em 2016), em apenas cinco anos, o tema 

abordado neste trabalho se mostra necessário.  

O trabalho objetiva identificar como a liderança intercorre na empresa com 

hierarquia horizontal ou modelo horizontalizado analisando a estrutura 

organizacional e a relação entre funcionários, avaliando de forma qualitativa a 

distância do conhecimento teórico em relação ao aplicado. Apesar de existirem 

outros aspectos a serem considerados, seria inviável tratá-los com a profundidade 

necessária para que fosse apresentada a relevância e interferência dos mesmos na 

organização de forma clara, portanto este trabalho de conclusão de curso se atém 

apenas à estrutura em virtude de sua complexidade principalmente por englobar a 

infraestrutura e a superestrutura, assunto referente à uma das proposições 

marxistas mais conhecidas “a infraestrutura determina a superestrutura” - 

considerando as definições de Bodart (2019) a infraestrutura trata-se das forças de 

produção (constituído pela matéria-prima, meios de produção e trabalhadores) e a 

superestrutura trata-se da estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica -. 

Para isso o trabalho de caráter qualitativo traz primeiramente os principais 

conceitos tratados como Modelo de Gestão, Estrutura, Modelo de Gestão Vertical, 

Modelo de Gestão Horizontal  e Horizontalizado, Centralização e Descentralização 

e Startup. Posteriormente foram aplicadas entrevistas com pessoas em cargos 

diversos que trabalhem em uma empresa com o modelo de gestão horizontal ou 

horizontalizado, objetivando uma percepção mais ampla de como os funcionários 

veem a horizontalização, realçar as divergências de percepção dependendo do 

nível hierárquico e de possíveis problemas na liderança.  

  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 



 
 

 
 

2.1. Conceitos 

 

2.1.1. Modelo de Gestão 
 

Stoner e Freeman (1999, p. 4) definem a administração como um processo 

de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços dos membros da organização 

e dos recursos da organização para alcançar os objetivos estabelecidos. Ideia 

reforçada também por Chiavenato (2000) ao conceituar Administração como “o 

processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de 

alcançar objetivos”. E gestão é definida pelo dicionário Dicio (2009) como “ação de 

gerir, de administrar, de governar ou de dirigir negócios públicos ou particulares.”. 

Modelo segundo Ferreira (1986) é “um objeto destinado a ser reproduzido 

por imitação nas ações, procedimentos e maneiras”, deste modo Stadler e Paixão 

(2012) sintetizam as definições apresentadas ao afirmar que “modelo de gestão é o 

administrar por meio de um exemplo já existente, realizando as modificações 

necessárias de acordo com as peculiaridades de cada organização.”, descrevem 

também como princípios que orientam os gestores na escolha das melhores 

alternativas para administrar as empresas. 

 

2.1.2. Estrutura 

 

Vasconcellos e Hemsley (2002) consideram que a estrutura de uma 

organização envolve como a autoridade é distribuída, como as atividades são 

especificadas, como é o sistema de comunicação e se é dada a autoridade que 

compete a cada pessoa para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Picchiai (2010) define que toda organização é composta de estrutura, 

processos e resultados, e que a arquitetura organizacional é compatibilização entre 

estratégia, estrutura organizacional e processos administrativos. O autor questiona 

como tem se dado essa estruturação: “as organizações têm sido estruturadas de 

acordo com as funções exercidas pelos seus respectivos órgãos e do 

relacionamento hierárquico e funcional entre eles. E não de acordo com sua 

estratégia adotadas, o que seria mais correto.”. Partindo deste princípio, considera 

não existir um modelo ideal de estrutura organizacional, variando a partir de sua 

realidade (interior e exterior), pois o importante é que ela funcione de maneira eficaz, 

atingindo os objetivos e cumprindo a missão da organização.  



 
 

 
 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (2002) “durante muito tempo, um conjunto 

de formas estruturais foram utilizadas pelos mais variados tipos de organizações. 

Estes tipos de estrutura ficaram conhecidos como estruturas tradicionais.”. Meyer e 

Rowan (1983) acreditam que as organizações funcionam mediante a incorporação 

de orientações previamente definidas e racionalizadas na sociedade, que 

contribuem para a legitimação de suas atividades e para sua sobrevivência, 

independente da eficiência e demanda de sua produção. Muitos programas, 

políticas e tecnologias são adotados nas organizações por força de orientações 

contextuais, como manifestações de regras e significados, fixados em estruturas 

construídas e institucionalizadas na sociedade (GIDDENS, 1978). Vasconcellos e 

Hemsley (2002) afirmam também que a estrutura da organização deve estar em 

contínua sintonia com a natureza da atividade e seu ambiente. Sendo ambientes 

estáveis e atividades repetitivas, as estruturas tradicionais são favorecidas, por 

possuírem como características principais o alto nível de formalização; unidade de 

comando; especialização elevada; comunicação vertical; uso de formas tradicionais 

de departamentalização (funcional, geográfica, por processo, por clientes, por 

produto, por período e por amplitude de controle). Características estas que entram 

em conflito com a situação atual de incerteza ambiental, considerando a 

globalização: “we see globalization as the growth of the sizes of social systems and 

the increase in the complexity of intersocietal links.” (GRININ; SHEFFIELD; 

KOROTAYEV, 2013). Corroborando, Hobsbawm (1994, p. 75) explica “é uma 

divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de trabalho; uma rede cada 

vez maior de fluxos e intercâmbios que ligam todas as partes da economia mundial 

ao sistema global.” Ainda é necessário considerar o novo perfil de geração, da 

geração Z, que é caracterizada pela facilidade de realização de várias tarefas ao 

mesmo tempo, o imediatismo e a dificuldade de lidar com autoridade e hierarquia. 

(NOVAES; et al, 2016); além da familiaridade com a tecnologia, agilidade de 

pensamento e criatividade (EXAME, 2006) - a busca por novos modelos se faz 

necessária. 

 

2.1.3. Modelo de Gestão Vertical 

 

O modelo de gestão vertical derivado da influência da Igreja Católica 

(MOONEY, 1947) e das organizações militares (MORGAN, 1996), se fortaleceu a 



 
 

 
 

partir da teoria clássica da administração que propagou o modelo hierárquico como 

exequível e favorável nas organizações, marcada principalmente por seu alto grau 

de níveis hierárquicos, obediência ao princípio da unidade de comando, 

centralização do poder e consequentemente a comunicação vertical. A hierarquia 

da autoridade segundo Weber (1940): 

“É a ordem e subordinação, a graduação de autoridade correspondente às 

diversas categorias de participantes, funcionários, classes etc. Todos os 

cargos estão dispostos em graduações hierárquicas que encerram 

determinados privilégios e obrigações, estreitamente definidos por meio de 

regras limitadas e específicas. A autoridade - o poder de controle resultante 

de uma posição reconhecida - é inerente ao cargo e não ao indivíduo 

específico que desempenha o papel oficial. A distribuição de autoridade 

dentro do sistema serve para reduzir ao mínimo o atrito, por via do contato 

(oficial) amplamente restrito, em relação às maneiras previamente 

definidas pelas regras de organização.” 

 

Modelo que na época mostrou-se extremamente interessante devido ao 

crescimento de tamanho (e consequentemente de complexidade) das organizações 

que se encontravam sem um modelo que definisse e contemplasse as variáveis 

necessárias. As características das estruturas tradicionais segundo Vasconcellos e 

Hemsley (2002) são: 

● Alto nível de formalização  

Considera a estrutura formal aquela explicitada em manuais de organização, 

contendo descrições detalhadas das atribuições, dos níveis de autoridade e 

responsabilidades; organogramas atualizados e as decisões são tomadas de 

acordo com as normas escritas. Refuta a crença da escola clássica de 

administração de que o funcionamento das organizações era somente através da 

estrutura formal, por ser praticamente impossível elaborar um conjunto de normas 

que cubra todas as possíveis situações, por ser necessário soluções rápidas em 

situações críticas e que características do fator humano como respeito à liderança 

e objetivos pessoais influem de maneira intensa na operação da estrutura, gerando 

uma estrutura informal. Contudo afirmam que para utilizá-lo na prática é necessário 

compreendê-lo através de uma escala do nível de formalização, situando na 

extremidade esquerda muito informal e na direita muito formal, como apresentado 

abaixo: 



 
 

 
 

 

Quadro 1 - Escala do nível de formalização organizacional. 

Muito 

Informal Informal Intermediário Formal 

Muito 

Formal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Fonte: Vasconcellos e Hemsley (fig. I-3, pg 7, 2002) 
 
 

● Unidade de comando 

A escola clássica defende que cada funcionário deveria ter um único chefe, 

que tornar-se-ia responsável por definir como seria mais bem aproveitadas as 

competências de cada subordinado. 

 

● Especificação elevada 

Visa aumentar o desempenho do sistema através do domínio das tarefas 

determinadas, utilizada quando a natureza da atividade muda pouco. 

 

● Comunicação vertical 

Caracterizada pela comunicação chefe-subordinado, reforçando a 

autoridade do chefe. 

 

● Utilização de formas tradicionais de departamentalização 

Departamentalização é determinado como o processo de agrupamento em 

unidades em unidades maiores, resultando nos níveis hierárquicos. 

Tradicionalmente podendo ser funcional, geográfico, por processo, por cliente, por 

produto, por período ou pela amplitude de controle. 

 

Quadro 2 - Tipos de departamentalização. 

Tipos de 
departamentalização 

Características e Vantagens 

Funcional São agrupadas em unidades pelos conhecimentos 
de uma mesma área (gerencial ou tecnológica), o 
que gera como vantagem a especialização nas 
várias áreas e a melhor utilização dos recursos 
humanos. É mais bem utilizado em organizações 
com pouca variedade de produtos. 

Geográfico São agrupadas em unidades pelas áreas 
geográficas, o que permite o maior conhecimento 
dos problemas de cada área e maior integração 
entre as pessoas que lidam com a mesma área, o 
que se torna importante devido à distância entre as 
mesmas e a Matriz. Utilizada em organizações que 
operam em áreas geográficas diferentes e existe a 
necessidade de tratamento especializado por 



 
 

 
 

possuir uma massa crítica de atividades em cada 
área, com pouca flutuação nas atividades. 

Por Processo São agrupadas em unidades pelas fases dos 
processos produtivos gerando especialização em 
todas, sendo assim, é fundamental que haja alta 
diferenciação entre as fases e necessidade de 
técnicas da mesma fase ficarem juntas para 
permitir ajuda mútua, troca de experiências e 
aprimoramento técnico, comumente utilizado no 
setor de produção. 

Por Clientes São agrupadas em unidades pelos tipos de 
clientes, gerando como vantagem a especialização 
no tratamento, pois permite o melhor 
conhecimento das necessidades e do modo de 
tratamento referente à cada tipo. 
Departamentalização utilizada comumente na área 
comercial por organizações com elevada 
diferenciação entre clientes e com volume 
significativo deles para o uso deste modelo. 

Por Produtos São agrupadas em unidades pelos produtos ou 
linha de produtos, devido à quantidade de 
diversificação. Cada unidade deterá 
conhecimentos dos aspectos de fabricação do seu 
produto (ou produção de seu serviço), tornando-se 
semelhante à uma pequena empresa com apenas 
um produto ou linha de produtos (ou serviços).  

Por Período São agrupadas em unidades pelos períodos de 
trabalho (turnos), comumente utilizado por 
necessidade em organizações com funcionamento 
24 horas, o que descaracteriza o aspecto 
vantagem visto que não há alternativa. 

Pela Amplitude de 
Controle 

São agrupadas em unidades pelo número máximo 
de pessoas que um único chefe pode 
supervisionar eficientemente. Utilizado por 
organizações com grande número de pessoas que 
realizam a mesma atividade. 

 Fonte: adaptado pela autora de Vasconcellos e Hemsley (2002). 

 

Os organogramas, a seguir, ilustram os tipos de departamentalização, 

segundo Vasconcellos e Hemsley (2002). 



 
 

 
 

Figura 1 - Exemplo de departamentalização funcional. 

 
Fonte: Depto. de Pessoal - GM do Brasil, São José dos Campos (Organograma de agosto/1978). 

 

Figura 2 - Exemplo de departamentalização geográfica. 

 
Fonte: Organograma parcial da diretoria técnica da empresa de engenharia Orplan S/A.  

 

Figura 3 - Exemplo de departamentalização por processo. 

 
. 



 
 

 
 

Figura 4 - Exemplo de departamentalização por produtos (ou serviços). 

 
Fonte: Organograma parcial do grupo Safra,1981. 

 

Picchiai (2010) define 10 modelos de estrutura organizacional, convergindo 

com Vasconcellos e Hemsley (2002) em relação aos níveis de formalização. Dos 10 

modelos, seis deles tradicionais (Quadro 3) e quatro não tradicionais (Quadro 4): 

 

Quadro 3 - Modelos tradicionais de estrutura organizacional. 

 Modelos Características Vantagens Desvantagens Organograma 

1 Estrutura 

Linear 

É comum em 

empresas 

pequenas, onde 

não há 

diversificação 

do trabalho.  

Centralização 

das decisões no 

chefe 

e rígida unidade 

de comando, 

sendo todos os 

órgãos 

estruturados 

sob uma única 

linha de 

subordinação.  

Cada unidade 

de trabalho 

executa tarefas 

específicas e 

bem definidas. 

Autoridade 

única.  

Indicado 

para 

pequenas 

empresas.  

Mais 

simples e 

econômicas.  

Facilita a 

unidade de 

mando e 

disciplina 

(disciplina 

rígida).  

Clara 

delimitação 

de 

responsabili

dade e 

autoridade. 

Tendência 

burocratizante.  

Diminui o poder 

de controle 

técnico. 

Comando único 

e direto, com 

menor 

cooperação das 

pessoas.  

Comunicação 

demorada e 

com distorções.  

Sobrecarrega a 

direção e as 

chefias.  

Não favorece o 

espírito de 

cooperação e 

equipe.  

Estrutura em 

linha de 

operações  

Relação 

Comando-

Subordinação  

Atividades de 

execução 

separadas das 

de decisão  

Conduz a 

autoridade total 

do chefe sobre o 

trabalho 



 
 

 
 

Pouca 

especialização e 

trabalhos menos 

complexos.  

2 Estrutura 

Linear 

Staff 

A(s) unidades(s) 

diretiva(s) 

conta(m) com 

uma unidade 

especial (órgão 

ou pessoa-

staff). O staff 

deve servir de 

apoio, 

assessoria e 

recomendações.

O staff deve se 

adequar e 

adaptar a linha, 

e não o 

contrário.  

A linha deve 

ouvir as 

recomendações 

do staff, mesmo 

que não as 

aceite 

Agregar 

conhecimen

to novo e 

especializad

o a 

organização

.  

Facilita a 

utilização de 

especialista

s.  

Possibilita a 

concentraçã

o de 

problemas 

específicos 

nos órgãos 

de staff.  

 

Não são 

facilmente 

aceitas as 

funções 

exercidas pela 

unidade staff, 

criando 

dificuldades de 

coordenação 

interna. E os 

membros dos 

órgãos staff não 

aceitam com 

facilidade as 

limitações dos 

cargos que lhe 

são pertinentes  

Unidades de 

staff 

incrementam a 

formação de 

“técnicos de 

gabinete”. 

Ligações com 

linhas verticais: 

órgão de 

execução, que 

está em linha 

com os demais.  

Ligações 

horizontais: 

órgão de 

aconselhamento, 

tem o direito de 

assessorar e 

fazer 

recomendações 

ao pessoal de 

linha, mas não o 

direito de 

comandar. 

Agregar as 

funções de 

assistência às 

funções de linha. 

 

 

3 Estrutura 

Funcional  

É aquela em 

que se encontra 

uma chefia para 

cada função, de 

modo que os 

subalternos 

exerçam mais 

de uma função, 

ficando sob o 

mando de mais 

de um chefe.  

Organiza-se 

segundo os 

Promove o 

aperfeiçoam

ento.  

Facilita a 

especializaç

ão, nos 

escalões 

hierárquicos 

superiores.  

Facilita o 

trabalho em 

equipe 

Muitas chefias, 

causando 

confusão.  

Não há unidade 

de mando, o 

que dificulta a 

disciplina.  

A coordenação 

é mais fácil.  

É mais 

dispendiosa.  

 



 
 

 
 

tipos de 

recursos 

técnicos 

utilizados.  

Objetivos são a 

longo prazo.  

Necessidade 

básica é a 

especialização.  

Todos os níveis 

de execução se 

subordinam 

funcionalmente 

aos seus 

correspondente

s níveis de 

comando 

funcional.  

(formação 

de equipes).  

Dá maior 

flexibilidade 

de 

adaptação à 

empresa.  

O 

especialista 

sente-se 

mais 

valorizado.  

Confusão 

quanto aos 

objetivos. 

Aumento do 

conflito inter-

funcional 

4 Estrutura 

por 

Projetos 

Todos os 

recursos 

necessários 

para levar ao 

objetivo de cada 

projeto são 

separados, 

formando-se 

unidades 

independentes, 

cada uma 

dirigida por um 

gerente (ad-

hoc). A este é 

conferida plena 

autoridade 

sobre o projeto. 

Em suma, uma 

organização 

grande cria 

dentro de si 

uma estrutura 

temporária e 

pequena. Com 

As 
vantagens 
dessa 
organização 
giram em 
torno de sua 
unidade de 
objetivos e 
em sua 
unidade de 
mando. A 
clara 
compreensã
o de seu 
objetivo é a 
concentraçã
o dos 
esforços 
sobre ele, 
criando um 
forte espírito 
de equipe.  
Em seu 
ambiente 
(de 
trabalho) de 
união, e 

O aparecimento 

de uma 

estrutura nova, 

transitória e 

muito visível 

desconcerta a 

organização 

normal.  

Os serviços se 

duplicam e os 

recursos são 

utilizados 

ineficientement

e.  

Outro problema 

sério é a 

permanência no 

emprego, 

quando do 

término do 

projeto, ou a 

carreira do 

pessoal 

comissionado. 

As estruturas 

(funcionais e por 

projetos) são 

unidimensionais, 

dentro de um 

mundo 

multidimensional

, e seu problema 

comum é lograr 

um equilíbrio 

razoável entre o 

objetivo à longo 

prazo da divisão 

funcional 

(especialização 

técnica) e o 

objetivo a curto 

prazo do projeto 

(estrutura por 

projetos). 



 
 

 
 

clara 

compreensão 

de seu objetivo 

concreto, deve-

se assinalar, no 

entanto, que a 

organização 

interna do 

projeto é 

funcional, com 

equipes se 

dividindo em 

áreas 

funcionais.  

 

pequeno, 
pode-se 
usar-se 
eficazmente 
a 
comunicaçã
o verbal e 
todos os 
recursos 
necessários 
se acham 
sob o 
controle de 
um único 
indivíduo.  

5 Estrutura 

com 

Colegiad

os 

Colegiados são 

criados na 

medida em que 

a complexidade 

dos problemas e 

das estruturas 

aumenta, 

exigindo 

soluções mais 

criativas e/ou 

negociadas.  

Um colegiado 

(ou comitê) é 

um grupo que 

se reúne para 

resolver 

determinados 

tipos de 

problema, 

podendo serem 

permanentes ou 

ad-hoc. 

Desenvolvi

mento do 

espírito 

crítico 

construtivo.  

Soluções 

mais “fortes” 

com o 

desenvolvim

ento de 

visão 

abrangente.  

Maior 

ponderação 

nos 

processos 

decisórios.  

Desenvolvi

mento do 

espírito de 

equipe e 

cooperação.  

Redução 

dos conflitos 

decorrentes 

de decisões 

tomadas 

Responsabilida

de fracionada.  

Lentidão nos 

processos 

decisórios.  

Retira do 

comando a 

iniciativa da 

decisão.  

Exige um 

presidente (do 

colegiado) com 

excepcional 

senso de 

coordenação e 

negociação.  

Custos mais 

elevados.  

Perigo de 

soluções 

conciliatórias 

Tipos: Colegiado 

executivo ou de 

linha; Colegiado 

de estudos ou 

consultivo; 

Colegiado de 

coordenação e 

integração 



 
 

 
 

6 Estrutura 

matricial 

É 

multidimensiona

l. Trata de 

maximizar as 

virtudes e 

minimizar os 

defeitos das 

estruturas 

anteriores. Para 

isso combina a 

clássica 

estrutura vertical 

funcional, com 

outra estrutura 

sobreposta a 

ela, horizontal 

ou transversal: a 

dos projetos.  

As unidades de 

trabalho são os 

projetos. Os 

órgãos 

permanentes 

(funcionais) 

atuam como 

prestadores de 

serviços nos 

projetos (que 

são 

temporários). 

Maior 

versatilidade 

e otimização 

dos 

recursos 

humanos.  

Dentre as 

suas 

principais 

vantagens, 

tem o 

equilíbrio 

dos 

objetivos, a 

coordenaçã

o entre os 

setores 

funcionais e 

a visão total 

do projeto 

através do 

coordenador 

(gerente do 

projeto).  

Forma 

efetiva para 

conseguir 

resultados 

em projetos 

ou 

problemas 

complexos.  

Mais 

fortemente 

orientada 

para 

resultados.  

Maior grau 

de 

especializa-

ção.  

Seu maior 

defeito é que o 

pessoal 

envolvido 

venha a ter dois 

chefes: 

verticalmente, 

tem as ordens 

de seu chefe de 

departamento 

funcional; 

horizontalmente

, as ordens do 

coordenador ou 

gerentes do 

projeto. Em 

uma situação 

de conflito, os 

funcionários 

poderão 

encontrar-se 

em apuros. 

Conflito 

linha/projeto 

(duplicidade de 

autoridade e 

comando) 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Picchiai (2010). 

 



 
 

 
 

Os organogramas, a seguir, ilustram os tipos de departamentalização, 

segundo Picchiai (2010). 

 

Figura 5 - Organograma da Estrutura Linear. 

 
 

Figura 6 - Organograma da Estrutura Linear Staff. 

 
 

Figura 7 - Organograma da Estrutura Funcional. 

 

 

A organização se divide segundo diferentes funções, como: produção, 

finanças, recursos humanos, marketing etc.  



 
 

 
 

  

Figura 8 - Organograma da Estrutura Matricial. 

 
 

Com relação às Estruturas Organizacionais não Tradicionais, Picchiai 

(2010) classifica conforme está apresentado no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Modelos não-tradicionais de estrutura organizacional. 

 Modelos Características 

7 Estrutura 

Holográfica  

A estrutura holográfica guarda todas as informações do todo em 

cada uma das suas partes. Caracterizar-se pela redução das 

gerências intermediárias e é coordenada pela Diretoria, gerando 

redundâncias em muitas tarefas. 

Baseadas em equipes, sendo diferenciada por projetos, é 

integrada por comunicação intensiva e fornece maior 

interdependência compartilhando autoridade e 

responsabilidade. Equilíbrio de poder dinâmico, construído no 

próprio processo de decisão.  

Estrutura modular ou celular – autônoma e interdependente. A 

organização torna-se um conjunto de pequenas organizações 

por ser composta de unidades autônomas que refletem a 

princípio, o todo organizacional. 

8 Holding Visa manter ações de outras empresas, preservando os 

interesses de seus acionistas, através da interação em várias 

empresas e negócios, age como acionista principal das 

empresas afiliadas podendo, ter a gestão administrativa dos 

negócios. 

Representa o grupo empresarial de forma estruturada e 

homogênea, principalmente a partir da consolidação de um 

conjunto de políticas de atuação administrativa. 

9 Unidade de 

Negócios 

Funciona como empresa autônoma dentro da estrutura mãe. 



 
 

 
 

Não se baseia no organograma da empresa, mas sim na visão 

orientada para negócios fazendo sua autogestão, objetivando a 

absorção de tecnologia, know-how, imagem, flexibilidade etc. 

Em sua estrutura segue as diretrizes gerais da Holding, com 

divisões em unidades de negócios. O dirigente de cada unidade 

age como se fosse o dono do negócio e é o principal 

responsável pelos resultados, possuindo orçamento próprio, 

objetivos e metas específicas, tendo autonomia de ação, 

buscando integrar-se com as demais unidades de negócios, 

mas sempre obedecendo a missão, visão e valores da empresa 

mãe. 

10 Critérios de 

Departame

ntalização 

Por Processo – Indicado para situações estáveis, enfatizando a 

especialização.  

Podendo ser por técnica ou processo dominante, por função, 

por quantidade, por tempo (período) 

Por Propósito – indicado para situações de mudanças rápidas e 

imprevisíveis. Podendo ser por objetivos/metas dominantes, por 

mercado /clientela, por categoria de produtos, por área 

geográfica, por projeto,por força-tarefa. 

Fonte: Adaptado pela autora de Picchiai (2010). 

 

2.1.4. Gestão horizontal e horizontalizada 
 

Gestão horizontal, em inglês “flat organization” ou “flat management”, pode 

ser definida como: 

“um método de organização empresarial que prescinde de hierarquia, ou 

seja, em que não há relação de poder, chefes ou pessoas com ascensão 

sobre outras e as decisões (sobre o trabalho ou até mesmo sobre membros 

da empresa) são tomadas coletivamente, por consenso” (MENA, 2015). 

 

Na Gestão Horizontalizada, o coletivo é mais importante que as divisões 

hierárquicas. No entanto, as responsabilidades também são coletivas: “Ao 

horizontalizar a relação de trabalho, adota-se uma visão de colaboração em que 

todos os trabalhadores são corresponsáveis pelos resultados organizacionais.” 

(TRILHA, 2019). 

A gestão horizontalizada, em inglês “flatter organizations”, é um modelo 

flexível e adaptável às necessidades e ao perfil da organização, a adoção do modelo 

pode variar de uma situação em que, mesmo sem chefe, os cargos são bem 

definidos, até uma situação em que são divididos em grupos de trabalho e a relação 



 
 

 
 

entre os trabalhadores é totalmente orgânica. A Aurum (2016) publicou uma matéria 

em seu blog onde afirma que existem vários modos e níveis de adoção do modelo 

(como eliminar apenas algumas camadas de hierarquia e ter times 

autogerenciáveis). Destaca que o maior objetivo do modelo é envolver todas as 

pessoas nos processos de decisão e execução, frase semelhante a citada pelo Prof. 

Dr. Joel Dutra, em reportagem feita por Mena (2015): “O objetivo da organização 

horizontal é envolver todas as pessoas no processo decisório e na execução”. Mena 

(2015) ainda reporta a abolição total de hierarquia como a forma mais pura de 

Gestão Horizontal, porém menciona a existência de níveis intermediários, seguindo 

a linha de estudo de Morgan (2014) que elenca os cinco tipos de estruturas 

organizacionais, sendo eles: 

 

1. The traditional hierarchy 

“This type of environment sees one-way communication from the top down 

with little collaboration and communication across the organization. It’s an 

outdated way of operating where a few people at the top make the decisions 

and then delegate down the chain of command.” (DOBRACA, 2015). 

Esse modelo ainda é o mais utilizado pelas empresas e o autor evidencia que 

o modelo não é o mais indicado para o futuro, pois o mesmo é melhor aplicado em 

trabalhadores que são facilmente substituídos e que possuem tarefas repetitivas, 

caminho contrário a maioria das empresas atuais que dependem de criatividade, 

inovação e de funcionários que contribuam com a organização, denotando uma 

ineficácia e ineficiência para a maior parte delas. 

 



 
 

 
 

Figura 9 – Fluxo nas organizações hierarquizadas. 

 
Fonte: Morgan (2015). 

 

2. Flatter organizations 
“Flatter organization isn’t just about minimizing the chains of command. 

Flatter companies come about when employees don’t need to follow a 

particular order of communication, decision making, collaboration, and 

rules, thus minimizing the layers and the barriers between employees at 

the “bottom” and those at the “top”.” (DOBRACA, 2015). 

 

Nesse tipo de estrutura é comumente utilizado tecnologias colaborativas para 

permitir uma comunicação transparente e colaborativa por toda a companhia, 

exigindo uma irrisória interrupção na organização para a mudança de modelo, 

salientando o motivo de ser descrita como a mais popular dentre as abordagens; 

sua facilidade. O autor indica esse método para empresas que visam uma 

abordagem prática e direta para o futuro do trabalho. 

 



 
 

 
 

Figura 10 – Fluxo nas organizações horizontalizadas. 

 
Fonte: Morgan (2015). 

 

1. Flat organizations  
“Flat organizations are the “valves” of the world, which are completely flat 

and managerless. […] informal hierarchies often get created, but from the 

perspective of an organizational chart there is no power flow, nobody sets 

the rules and passes them downstream, communication is open, and 

everyone is on the same footing (ideally).” (DOBRACA, 2015). 

 

A ausência de hierarquias no organograma, permite que os funcionários 

escolham a direção da empresa e os projetos que desejam participar, o que torna o 

modelo mais frequente em empresas de tecnologia, startups, em empresas novas, 

em algumas empresas de porte pequeno ou médio, e tornando-o raro em empresas 

de grande porte. 

 

Figura 11 - Fluxo nas organizações horizontais. 

 
Fonte: Morgan (2015). 



 
 

 
 

 

4. Flatarchies  
“Flatarchies are organizations that aren’t quite flat nor are they 

hierarchical. They are actually a combination of both types of structures. 

In other words, an organization can be relatively flat yet can create an ad 

hoc hierarchy to work on a project or function and then disband.” 

(DOBRACA, 2015). 

 
Esse tipo de estrutura organizacional permite imensa flexibilidade, a qual 

viabiliza alterações adaptáveis sempre que necessário de uma “loose hierarchy” 

(hierarquia solta/ frouxa) para uma modelo horizontal. No entanto exige uma maior 

interrupção na organização para poder ser aplicado. O autor considera mais 

relevante para empresas de médio e grande porte, e ressalta sua conveniência para 

a economia freelancer. 

 

Figura 12 - "Planarquia". 

 
Fonte: Morgan (2015). 

 
 

5. Holacratic organizations 
“This approach is based on a circular hierarchy with a strict set of 

principles for how it should be run and how meetings should be conducted 

and tensions “processed”.” (DOBRACA, 2015). 

 

Nesse método cada círculo é composto por pessoas sem cargos que podem 

ter vários papéis, porém existe uma hierarquia entre os círculos, no qual os círculos 

que estão acima são responsáveis por estabelecer diretrizes, prioridades e 

orientações, e os círculos abaixo são responsáveis por executá-los, contudo sempre 

de forma aberta e democrática. O autor menciona a inexistência de empresas de 

grande porte que implementaram esse método, tendo a maior 1.500 funcionários.  



 
 

 
 

Figura 13 - Fluxo nas organizações holacráticas. 

 
Fonte: Morgan (2015). 

 

2.1.5. Centralização e Descentralização 

 

Segundo Souza (1982, p. 64) a centralização diz respeito à distribuição de 

poder na organização no que se refere ao processo de tomada de decisões e a 

parcela de influência que detém nesse processo cada um dos indivíduos que a 

compõe. Normalmente um alto grau de centralização reflete a visão de que o grupo 

necessita de supervisão, não estando apto a tomar decisões sobre as tarefas 

requisitadas.  

D’Estaing (1973) afirma que o temperamento centralizador de certos 

dirigentes também pode contribuir para a decisão de centralizar, bem como a 

competência dos subordinados.  

Lacombe & Heilborn (2003) afirmam que a importância da decisão, a 

competência dos gerentes, a necessidade de rapidez na tomada da decisão e a 

clareza de objetivos são elementos essenciais neste processo.  

Koontz e O’Donnel (1974) ao contrário de Vasconcellos e Hemsley (2002) 

que afirmam que ambientes estáveis e atividades repetitivas favorecem as 

estruturas tradicionais, acreditam que um ambiente mais instável, mais ameaçador, 

deve favorecer a centralização. 

A descentralização, segundo Oliveira (2000, p. 190) é a menor concentração 

do poder decisório na alta administração da empresa, ou seja, o poder é distribuído 

pelos seus níveis hierárquicos podendo gerar um aumento da produtividade 

correlacionado à respostas mais rápidas (aos clientes e trabalhadores), ao 

crescimento da amplitude e a profundidade dos cargos requisitando maiores 



 
 

 
 

responsabilidades das pessoas, além do aumento das habilidades em decisão 

provenientes da prática e da liberdade de aprendizado. 

Vasconcellos e Hemsley (2002) consideram importante no processo de 

delineamento da estrutura a decisão do grau de descentralização da autoridade. 

Afirmam que quando as decisões estão excessivamente centralizadas no topo da 

hierarquia dispomos da demora nas decisões e frustrações, sobrecarga da Alta 

administração e decisões desvinculadas da realidade. Contudo se as decisões 

estão excessivamente descentralizadas dispomos da falta de coordenação e 

dificuldades de controle. 

Cury (2000) apresenta critérios para decidir se uma decisão deve ser ou não 

centralizada nos níveis mais altos da organização. De acordo com ele, sempre que 

existirem os aspectos listados abaixo, a decisão deve ser centralizada. Os aspectos 

levantados pelo autor são: pressões do ambiente interno e externo à empresa; o 

andamento dos negócios, segundo o qual, em período de expansão da empresa, 

bem como de diminuição da concorrência, pode ser conveniente iniciar a 

descentralização; dimensões e estrutura da empresa – no sentido de que, em 

empresas maiores, decisões mais importantes deveriam continuar centralizadas; 

política direcional e a atitude do chefe da empresa; natureza das várias funções a 

delegar; necessidade de impor padronização; riscos implicados. 

L.D. White (1955) define descentralização a partir de seu antônimo “The 

process of transfer of administrative authority from a lower to a higher level of 

government is called centralization; the converse, decentralization.” assim como 

Fayol (1916) “Everything that goes to increase the importance of the subordinate‟s 

role is decentralization; everything which goes to decrease it is centralization.”  

Inspirado nessas definições Marume e Jubenkanda (2016) afirma que a 

centralização e a descentralização são concernentes à localização do poder de 

decisão no sistema administrativo, alegando que em um sistema centralizado os 

níveis inferiores não podem agir por iniciativa própria, devendo encaminhar os 

problemas à seus superiores para que a decisão seja tomada. E em um sistema 

descentralizado possuem maior liberdade, podendo agir por iniciativa própria, sendo 

a essência da descentralização a aquisição de poder de decisão nos níveis 

inferiores. E trazem sua própria definição: 



 
 

 
 

“The term centralization means concentration of authority at 

the top of the administrative system. On the one hand, and, on 

the other hand, decentralization means dispersal of authority 

among the lower levels of the administrative system”. 

 

2.1.6. Startup 

 

De acordo com Gitahy (2011) o conceito “startup” em empreendedorismo foi 

difundido inicialmente nos Estados Unidos,1990, ganhando força com o surgimento 

da “bolha” da internet, e posteriormente entre 1999 a 2001 no Brasil. Esta 

popularização do termo gerou uma pluralidade/ diversidade de definições para o 

termo, dentre eles destacam-se:  

SEBRAE (2019) define startups como uma empresa nova, embrionária ou 

ainda em fase de constituição, com projetos promissores, ligados à pesquisa e 

investigação, que inovam em seu mercado de atuação com modelo replicável e 

crescimento rápido e exponencial. 

Para Taborda (2006), é uma empresa em fase embrionária, geralmente no 

processo de implementação e organização das suas operações. Pode não ter ainda 

iniciado a comercialização dos seus produtos ou serviços, mas já está a funcionar 

ou, pelo menos, em processo final de instalação.  

Blank (2006) define como uma organização formada para pesquisar um 

modelo de negócio que possa ser repetido e escalável. Desta forma, para ter uma 

ideia de estabilidade é necessário estimar se para o crescimento do negócio será 

indispensável um aumento de capital e/ou pessoal na mesma proporção.  

Gitahy (2011) especialista na área, Startup é um modelo de empresa jovem 

em fase de construção de seus projetos, que está vinculada fortemente à pesquisa, 

investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras, no qual se encontra um grupo 

de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando 

em condições de extrema incerteza. 

Neil Blumenthal, co-fundador da Warby Parker, citado por SEBRAE (2018),  

define como “empresas que trabalham para solucionar um problema cuja resposta 

não é óbvia e cujo sucesso não é garantido”, exigindo assim um produto inovador, 

o que traz risco e incertezas de sucesso. 



 
 

 
 

Bob Dorf (Startup, manual do empreendedor) define como “As startups, são 

empresas iniciantes de tecnologia, são máquinas de testes e pesquisa.”, alegando 

também que o objetivo das mesmas é descobrir quantos clientes se interessam por 

um determinado serviço ou produto; quantos eles são; quanto podem pagar; como 

atraí-los. 

Ries (2011) define como “uma instituição humana projetada para criar um 

produto ou serviço sob condições de extrema incerteza", utiliza-se de um termo 

extremamente amplo visando a não limitação do conceito e sua aplicação, como a 

não definição de um tamanho, podendo incluir grandes empresas, organizações 

não governamentais (ONGs) e até mesmo o governo. Porém defende também que 

deve ser um modelo replicável de alta escalabilidade, também conhecido como 

produção em massa. Com isto, criou o conceito de Startup Enxuta (Lean Startup) 

onde o objetivo de uma startup consiste em validar um modelo de negócios e não 

executá-lo com eficiência. Validação obtida através de um conjunto de hipóteses 

que são validadas ou descartadas em um curto período de tempo, gerando produtos 

viáveis o que acarreta na validação do negócio e de seu mercado de consumo, 

reforçando sua alta capacidade de execução, clientes dispostos a pagar e um 

modelo de negócio capaz de ser replicado de forma rápida, enxuta e organizada. 



 
 

 
 

 

3. MÉTODO 

 

3.1. Classificação da pesquisa 

A pesquisa assume caráter qualitativo, que como explicado por Bardin (1979, 

p.38), permite-se a interpretação e descrição através da utilização de um conjunto 

de técnicas de investigação de mensagens de conteúdos que podem ser de 

natureza psicológica, sociológica, histórica, econômica, entre outros, a partir de 

documentos contemporâneos ou retrospectivos. Por ser descritiva do tipo 

documental, definida por Gil (2002) como aquela embasada em documentos 

mantidos em arquivos ou não, que subsidiam explorar historicamente as 

características que determinaram um fenômeno ao mesmo tempo em que 

estabelece relação entre elas. Entendida por Severino (2007, p.122) como: 

[...] fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 

impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como 

jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os 

conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 

ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 

investigação e análise. 

 

A pesquisa também conta com entrevista, relacionando assim a literatura às 

informações obtidas para identificar como se dá a gestão em uma empresa com 

hierarquia horizontal ou modelo horizontalizado analisando a estrutura 

organizacional.  

 

3.2. As etapas da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada segundo a seguinte sequência de etapas: revisão de 

literatura, entrevista e discussão dos resultados encontrados. 

 

3.2.1. Revisão da Literatura 

 

Realizou-se uma revisão de literatura baseada em livros, artigos e outras 

fontes que não passaram por tratamento analítico. Utilizando termos que englobam 

a gestão horizontal e horizontalizada como conceitos, definições e fatores influentes 



 
 

 
 

ao tema, tais artigos foram encontrados nas bases de pesquisas Google 

Acadêmico, Periódicos Capes, blogs e vídeos. 

 

3.2.2. Instrumento de Coleta 

 

Sobre o instrumento de coleta, foram desenvolvidos 33 tópicos que deveriam 

ser respondidos ou completados pelos participantes da pesquisa. O Quadro 5 

relaciona a pergunta (coluna 1) e o correspondente referencial bibliográfico (coluna 

2), quando existente. 

 

Quadro 5 - Relação Pergunta X Referência. 

PERGUNTA 
(DO QUESTIONÁRIO OU DA 

ENTREVISTA) 
AUTORES E ANO DE PUBLICAÇÃO 

Pergunta1: Qual o porte da empresa? Quantos 
funcionários? 

 

Pergunta2: Qual o público alvo da empresa?  

Pergunta3:Qual o tamanho da linha de 
produtos? 

Vasconcellos e Hemsley (2002) 

Pergunta4:Como é vista a necessidade de 
agilidade nas tomadas de decisão? 

Revista Exame (2006) 

Pergunta5:Qual a missão, visão e valores da 
empresa? Tais definições são conhecidas por 
todos os funcionários? Se sim, como se dá o 

processo. 

PICCHIAI, Djair (2010). 
 

Pergunta6:A empresa adotou alguma medida 
ou passou por alguma alteração para se 

adequar perante à nova geração/globalização? 

Hobsbawm, Eric (1994) 
 

Jim Sheffi eld, Andrey Korotayev, & Leonid 
Grinin (2013) 

 
Pergunta7:Considerando que a gestão 
horizontalizada é um modelo flexível e 

adaptável às necessidades e ao perfil da 
organização, a adoção do modelo pode variar 
de uma situação em que mesmo sem chefe os 

cargos são bem definidos, até uma situação 
em que são divididos em grupos de trabalho e 
a relação entre os trabalhadores é totalmente 
orgânica, quais foram os principais motivos da 
escolha do modelo de gestão horizontalizado? 

 

Mena (2015) 
Aurum (2016) 

Pergunta8:Existem descrições detalhadas das 
atribuições de responsabilidades? 

Vasconcellos e Hemsley (2002) 

Pergunta9:Existem descrições detalhadas das 
atribuições dos níveis de autoridade? 

 
Vasconcellos e Hemsley (2002) 



 
 

 
 

Pergunta10:Como é o organograma da 
empresa? 

Vasconcellos e Hemsley (2002) 

Pergunta11:O organograma da empresa é 
conhecido/familiar para todos os funcionários? 

Ele está disponível de qual forma? 
Vasconcellos e Hemsley (2002) 

Pergunta12:Como a liderança é trabalhada 
para que não haja conflito entre funcionários?/ 

Como os conflitos devido às lideranças são 
amenizados? 

 

Pergunta13:Os objetivos pessoais dos 
funcionários são levados em consideração? 

Se sim, como? 
 

Pergunta14:Considerando o nível de 
formalização da estrutura organizacional, 
sendo 1 Muito Informal e 10 Muito Formal, 
como classificaria a estrutura da empresa? 

Vasconcellos e Hemsley (2002) 

Pergunta15:Quem toma as decisões para o 
melhor aproveitamento das capacitações de 

cada subordinado? 

Vasconcellos e Hemsley (2002) 
Vasconcellos (1989:3) 

Pergunta16:As equipes são formadas por 
quantas pessoas? 

 

Pergunta17:Quantos líderes são determinados 
por equipe?/ Todas as equipes possuem 

apenas um líder? 
Vasconcellos e Hemsley (2002) 

Pergunta18:Como os líderes são escolhidos? Jacob Morgan (2014) 

Pergunta19:A empresa visa funcionários com 
formação elevada? Se sim, em quais áreas? 

 
 

Pergunta20:Qual o perfil do funcionário 
contratado pela empresa? 

 

Pergunta21:Como se dá a comunicação entre 
os níveis hierárquicos? 

Jacob Morgan (2014) 

Pergunta22:Como são feitos os agrupamentos 
dos funcionários? 

Jacob Morgan (2014) 

Pergunta23:Como as decisões (sobre o 
trabalho ou até mesmo sobre membros da 

empresa) são tomadas? 
Jacob Morgan (2014) 

Pergunta24:Os funcionários são 
responsabilizados/ visto como responsáveis 
pelos resultados organizacionais? Se sim, 

como? Se não, quem é o responsável? 

Jacob Morgan (2014) 

Pergunta25:A empresa iniciou com um modelo 
de gestão horizontalizado ou tornou-se? 

 

Pergunta26:Qual foi o objetivo ao 
horizontalizar a empresa? 

 

Pergunta27:Os funcionários podem escolher 
os projetos que desejam participar? 

Jacob Morgan (2014) 



 
 

 
 

Pergunta28:Contratam freelancers? Jacob Morgan (2014) 

Pergunta29:Cada funcionário possui apenas 
um papel dentro da organização? 

Jacob Morgan (2014) 

Pergunta30:Gênero  

Pergunta31:Idade  

Pergunta32:Escolaridade  

Pergunta33:Cargo  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2.3. Procedimentos de análise 

 

A análise deste trabalho de conclusão de curso utiliza-se do modelo de 
Bardin (1979), realizada através das etapas de análise de conteúdo descritas na 

Figura 14. 
 

 

 

 

Fonte: desenvolvido pela Autora a partir de Bardin, 1979. 

 

A pesquisa de campo foi efetuada online através de um questionário no 

Google Forms contendo 33 perguntas, com pessoas em cargos diversos que atuam 

em empresas, de setores variados da economia, de gestão horizontalizada. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 14 - Etapas da análise de conteúdo. 

   
Codificação e 

Categorização 
Inferência Interpretação 



 
 

 
 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Apresentação dos Dados 

As entrevistas foram realizadas com 5 pessoas, dentre elas 

desenvolvedores, engenheiros e diretores, de empresas diversas com gestão 

horizontalizada. Todos homens, com Ensino Superior, e idades entre 22 e 30 anos. 

Os entrevistados apresentaram realidades empresariais bem diversas, sendo que 

o porte das organizações variou entre empresas de pequeno porte (EPP), empresas 

de médio porte e de grande porte, tendo o menor e o maior número de funcionários 

respectivamente 15 e 1000. A classificação do porte de estabelecimentos 

acompanhou os critérios do SEBRAE, que é especializado em estudos sobre 

pequenas empresas. O Quadro 6 apresenta estes critérios (SEBRAE, 2013).  

 

Quadro 6 - Anuário do trabalho na micro e pequena empresa. 

 

Fonte: SEBRAE-NA/ Dieese, 2013, p. 17. 

 

Com relação à quantidade de linhas de produtos, na amostra constavam 

empresas com três linhas até 50, além das que a quantidade de linhas de produtos 

derivam dos clientes, por ser um marketplace e a outra por personalizar conforme 

a comunicação integrada (podendo alterar todas as funções estratégicas de cada 

uma das atividades de comunicação), mas ficou claro em todas a necessidade de 

agilidade nas tomadas de decisões, o que foi apontado como um dos principais 

motivos para a escolha do modelo de gestão horizontalizado. Outro motivo 

destacado é a possibilidade da participação de um maior número de pessoas no 

processo decisório. 



 
 

 
 

Os entrevistados trabalham em empresas fundadas recentemente, que já 

iniciaram com um modelo de gestão horizontalizado. Portanto, não passaram por 

transição de modelo. Apesar disso, assentem a adesão de alguma medida ou 

alguma alteração para a adequação perante à nova geração/globalização, sendo 

eles principalmente relacionados à comunicação (interna e externa). Na entrevista, 

os entrevistados concordaram que a comunicação entre hierarquias é mais 

acessível, inexistindo barreiras de comunicação, com comunicações frequentes e 

liberdade para feedbacks. 

As empresas são divididas em equipes formadas por grupos 

predominantemente de 6 pessoas com apenas um líder, variando por empresa e 

por equipe, sendo a menor equipe de 2 pessoas e a maior podendo passar de 7, 

contendo até 3 líderes. Em uma das entrevistas, foi mencionada a formação de um 

grupo gestor, composto por uma pessoa de cada equipe. O agrupamento dos 

funcionários é estabelecido por departamento, independentemente da 

especialização do profissional, ou por squads - definido por Kniberg & Ivarsson 

(2012) como “a small cross-functional self-organizing team”, esse time assumiria a 

responsabilidade por definir o que construir, como construir e como trabalhar em 

conjunto, que comumente possuem menos de oito pessoas -, estabelecidos pelas 

habilidades específicas necessárias, com exceção dos freelancers¹ (apenas uma 

empresa das entrevistadas não contrata este tipo de serviço), que afirmam contratar 

esporadicamente para tarefas específicas, como empresas de consultoria e eventos 

especiais. 

Usando a escala do nível de formalização organizacional, apresentada no 

Quadro 1, página 13, 80% dos entrevistados classificou a formalidade da empresa 

como 5, classificando assim como intermediário. E 20% como 2, que seria informal. 

 



 
 

 
 

 

A possibilidade de escolha de participação nos projetos pelos próprios 

funcionários ocorre em 80% das empresas, desde que as posições estejam abertas 

e que haja o alinhamento com o líder do time desejado. As decisões sobre o trabalho 

ou, até mesmo, sobre membros da empresa normalmente são tomadas em time, 

porém as decisões estratégicas, majoritariamente, são de responsabilidade das 

lideranças.. Os líderes são escolhidos através do interesse do funcionário (e 

demonstração de vontade de desempenhar a função) e pela capacidade/ perfil 

necessário para a função.  

Foi constatado que na missão, visão e valores das empresas são comuns os 

termos empoderamento, mudança e trabalho em equipe. Em algumas, essas 

informações são apresentadas apenas na contratação de novos funcionários. Em 

outras, buscam transmitir através de jogos lúdicos e até mesmo na decoração do 

ambiente. 

O perfil do funcionário contratado pelas empresas é definido pelas 

competências, não necessariamente exigindo uma formação elevada - com 

exceção de alguns cargos dependendo da empresa, como a formação em 

assistência social e nas empresas de tecnologia alguns cargos com foco maior nas 

áreas exatas -, sendo essencial a flexibilidade/adaptabilidade, trabalhar bem em 

grupo e a proatividade. 

Os entrevistados afirmam existirem poucos níveis hierárquicos no 

organograma de suas respectivas empresas, entretanto o predomínio (60%) é da 

existência de 4 níveis e os outros 40% dividem-se entre a que reduz um nível e a 

que é agrupada por área de atuação dos profissionais. Apesar do organograma ter 

sido apresentado aos funcionários, nem em todas as organizações permanece 

disponível para consulta. As descrições detalhadas das atribuições de 

responsabilidades dos níveis de autoridade não se mostram claras à todos ou ainda 

não estão estabelecidas. Por outro lado, existe clareza nas descrições dos outros 

níveis, mesmo os funcionários, por muitas vezes, atuando em mais de um papel 

dentro da organização, alguns podendo participar de múltiplas áreas e/ou de 

múltiplas etapas de um mesmo projeto. Em uma empresa que, apesar de possuir a 

descrição, tem seu organograma defasado, por alterar-se em poucos meses.  

 

4.2. Discussão dos resultados 

A classificação de formalidade da empresa como intermediário (80%) e como 

informal (20%) reflete, de forma limitada, a percepção dos funcionários da mesma, 



 
 

 
 

podendo ser interpretada por alguns fatores mencionados direta ou indiretamente. 

Como mencionado anteriormente, a comunicação é considerada, por Vasconcellos 

e Hemsley (2002), um dos pilares da estrutura de uma organização. Essa 

descoberta converge também com as características das flatter organizations 

segundo Jacob Morgan (2014), que comumente utiliza-se de tecnologias colaborativas 

visando uma maior transparência na comunicação e uma abordagem mais prática 

e direta. Em todas as entrevistas, afirmou-se utilizar uma comunicação menos 

hierarquizada, de fácil acesso, inexistindo barreiras de comunicação, com 

comunicações frequentes e liberdade para feedbacks. Reflete também em como os 

objetivos pessoais dos funcionários são levados em consideração através da 

comunicação, pois, mesmo as empresas que afirmam possuir um plano de carreira, 

aceitam mudanças, apresentando flexibilidade para possíveis negociações. Ou, 

como um dos entrevistados menciona, o oferecimento de treinamentos para 

administrar os conflitos com base em diálogos, para que sejam evitados, ou 

amenizados, utilizando a transparência e a comunicação, também a contratação de 

talentos internacionais, o que pode agregar ainda mais, por aumentar a diversidade 

de opiniões e perspectivas. 

A comunicação, em função da redução da hierarquia, permite que todos da 

empresa tenham voz, podendo trazer soluções e sugestões mais vantajosas. Nas 

empresas dos entrevistados, apesar de as decisões táticas serem tomadas em time, 

as decisões estratégicas permanecem majoritariamente sob a responsabilidade das 

lideranças, o que é perceptível, por exemplo, nas decisões para o melhor 

aproveitamento das capacidades de cada funcionário, que partem dos próprios 

funcionários em algumas empresas em conjunto com o time e com líderes em outras 

apenas com os líderes. Os funcionários são vistos como responsáveis pelos 

resultados organizacionais, sendo que, nas com gestão “mais horizontalizada”, as 

movimentações, faturamentos, entre outros dados tradicionalmente tratados 

exclusivamente pela liderança, são expostos e discutidos por todos da empresa. 

Essa possibilidade de participação de uma forma mais ativa pode ser utilizada como 

uma estratégia de retenção de talentos, proveniente do maior senso de 

responsabilidade e empoderamento e maior sinergia devido à aproximação dos 

funcionários. 



 
 

 
 

A não disponibilização do organograma para consulta, apesar de terem sido 

apresentados, e a falta de clareza (ou o não estabelecimento) nas descrições das 

atribuições dos níveis de autoridade pode dificultar a conscientização da redução 

de hierarquias, podendo ser derivada da ausência de compreensão de aplicação no 

próprio modelo de gestão. A flexibilidade existente nas empresas dos entrevistados 

apresenta-se em níveis e formas diferentes. Algumas mantém as atribuições de 

forma mais rígida, mesmo que altere-se a formação da equipe. Em outras, a equipe 

pode ser mais estática, apesar das atribuições poderem variar com mais frequência 

por exemplo.  

Na empresa “mais horizontalizada”, classificada pelo próprio entrevistado 

como 2 (informal) no quadro de formalização (Quadro 1), destaca-se o fato de que 

as pessoas interessadas em serem líderes participam de um grupo de estudos e 

quando são considerados capacitados podem tornar-se líderes. Tais atividades 

exigem maior alinhamento entre o funcionário e a missão, a visão e os valores da 

empresa. Diferentemente das outras, que aparenta ser tratada de forma superficial, 

esta buscou transmitir de forma a enraizar, de fato, na cultura da empresa. Apesar 

da asserção dos entrevistados sobre a existência de poucos níveis hierárquicos no 

organograma da empresa, o predomínio é de 4 níveis (exclusivamente um 

entrevistado afirma possuir apenas 3 níveis), não é possível afirmar que este 

número reduziria o nível de formalidade, pelos diversos tipos de horizontalização. 

Algumas assemelham-se às flatarchies, que, por ser uma fusão do modelo vertical 

com o horizontal, permite imensa flexibilidade com alterações adaptáveis, mesmo 

mantendo um número maior de níveis hierárquicos. 



 
 

 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal do trabalho de identificar como ocorre a gestão em uma 

empresa com hierarquia horizontal ou modelo horizontalizado analisando a 

estrutura organizacional foi alcançado, considerando-se que as estruturas 

organizacionais das empresas onde atuam os entrevistados podem ser 

consideradas como horizontalizadas. Mas, por ser um modelo ainda recente e com 

poucos estudos consolidados, as classificações não ficaram claras. Apesar de 

algumas empresas se aproximarem mais de algum modelo, as características não 

estão tão delimitadas, parecendo que foram fundidas.  

Considerando a definição de Stadler e Paixão (2012), “modelo de gestão é o 

administrar por meio de um exemplo já existente, realizando as modificações 

necessárias de acordo com as peculiaridades de cada organização”, e o parecer da 

Aurum (2016), nota-se a existência de vários modos e níveis de adoção do modelo, 

por meio da eliminação de algumas camadas de hierarquia e/ou formação de 

equipes autogerenciáveis. Destaca-se que o maior objetivo do modelo é envolver 

todas as pessoas nos processos de decisão e execução.  

Apesar da dificuldade na classificação, não foi percebido nenhum conflito 

proveniente dos líderes ou dos funcionários com relação às hierarquias ou a 

ausência delas. Possivelmente, a ausência de conflito se deve: 

a) por serem empresas recentes, que já iniciaram com o modelo, sem a 

ocorrência de transição; 

b) pelo foco na comunicação, que se mostrou presente e efetivo 

c) pelo processo transparente, democrático e flexível de escolha dos líderes, 

que minimiza a ocorrência de liderança impositiva e privilegia líderes com 

papel de orientador e mediador. 

 

5.1. Contribuições da pesquisa 

A pesquisa pôde identificar a falta de esclarecimento teórico existente sobre 

o conceito, que acaba por resultar em dificuldades para classificar as organizações. 

Na literatura, há alinhamento, apesar da variedade, nas características dos 

modelos. Nas entrevistas, esse alinhamento foi percebido na realidade, uma vez 



 
 

 
 

que foram mínimas as divergências de opiniões na comparação das respostas dos 

respondentes.  

Considerando as informações coletadas na entrevista, pôde-se constatar que 

a gestão se dá de forma eficaz, porém por falta de acesso a dados mais detalhados, 

não foi possível constatar a eficiência do modelo. A partir disso, para estudos futuros 

e evolução desse tema, sugere-se a atenção neste ponto e na ampliação da coleta 

de dados, focando no aumento do número de entrevistados - não necessariamente 

na diversidade de organizações, podendo ser interessante a aplicação em um 

número reduzido de empresas - para trazer uma maior contribuição para as 

respostas esperadas a partir das necessidades atuais nas empresas. 

 

5.2. Limitações da pesquisa 

 

A maior limitação deste trabalho é o número reduzido de entrevistas, sendo 

elas apenas cinco. A dinâmica de organizações horizontalizadas parece não 

contribuir com o atendimento de demandas extraordinárias, como disponibilidade 

de participar de entrevistas acadêmicas. Outra limitação foi a dificuldade de 

obtenção de informações de resultados de negócio, o que restringiu a análise. 

Com melhores possibilidades torna-se interessante também a utilização de 

apenas uma empresa, analisando diferentes cargos e comparando as percepções 

dos trabalhadores da mesma organização. Além do uso de dados financeiros para 

inferências mais assertivas, principalmente da empresa que passou pela transição 

de modelo. 
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APÊNDICES 

 

Questionário 

1. Qual o porte da empresa? Quantos funcionários? 

2. Qual o público alvo da empresa? 

3. Qual o tamanho da linha de produtos? 

4. Como é vista a necessidade de agilidade nas tomadas de decisão? 

5. Qual a missão, visão e valores da empresa? Tais definições são 

conhecidas por todos os funcionários? Se sim, como se dá o processo. 

6. A empresa adotou alguma medida ou passou por alguma alteração para 

se adequar perante à nova geração/globalização? 

7. Considerando que a gestão horizontalizada é um modelo flexível e 

adaptável às necessidades e ao perfil da organização, a adoção do 

modelo pode variar de uma situação em que mesmo sem chefe os 

cargos são bem definidos, até uma situação em que são divididos em 

grupos de trabalho e a relação entre os trabalhadores é totalmente 

orgânica, quais foram os principais motivos da escolha do modelo de 

gestão horizontalizado? 

8. Existem descrições detalhadas das atribuições de responsabilidades? 

9. Existem descrições detalhadas das atribuições dos níveis de 

autoridade? 

10.Como é o organograma da empresa? 

11.O organograma da empresa é conhecido/familiar para todos os 

funcionários? Ele está disponível de qual forma? 

12.Como a liderança é trabalhada para que não haja conflito entre 

funcionários?/ Como os conflitos devido às lideranças são amenizados? 

13.Os objetivos pessoais dos funcionários são levados em consideração? 

Se sim, como? 

14.Considerando o nível de formalização da estrutura organizacional, 

sendo 1 Muito Informal e 10 Muito Formal, como classificaria a estrutura 

da empresa? 

15.Quem toma as decisões para o melhor aproveitamento das capacitações 

de cada subordinado? 



 
 

 
 

16.As equipes são formadas por quantas pessoas? 

17.Quantos líderes são determinados por equipe?/ Todas as equipes 

possuem apenas um líder? 

18.Como os líderes são escolhidos? 

19.A empresa visa funcionários com formação elevada? Se sim, em quais 

áreas? 

20.Qual o perfil do funcionário contratado pela empresa? 

21.Como se dá a comunicação entre hierarquias? 

22.Como são feitos os agrupamentos dos funcionários? 

23.Como as decisões (sobre o trabalho ou até mesmo sobre membros da 

empresa) são tomadas? 

24.Os funcionários são responsabilizados/ visto como responsáveis pelos 

resultados organizacionais? Se sim, como? Se não, quem é o 

responsável? 

25.A empresa iniciou com um modelo de gestão horizontalizado ou 

tornou-se? 

26.Qual foi o objetivo ao horizontalizar a empresa? 

27.Os funcionários podem escolher os projetos que desejam participar? 

28.Contratam freelancers? 

29.Cada funcionário possui apenas um papel dentro da organização? 

30.Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino 

31.Idade: _____ anos 

32.Escolaridade: ( ) Ensino Técnico ( ) Ensino Superior ( ) Pós-graduação 

33.Cargo: __________________________________________________. 


