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         Quando todo o poder para a tomada de decisão  situa-se em um único ponto da 
organização – afinal, nas mãos de uma pessoa -, sugerimos uma estrutura centralizada. 
Na extensão em que o poder está disperso entre muitas pessoas, sugerimos a estrutura 
descentralizada.  
  
Porque descentralizar a estrutura?  
         A centralização é o meio mais seguro de coordenar a tomada de decisão na 
organização. Então, por que uma organização deve descentralizar? Simplesmente 
porque nem todas as suas decisões podem ser entendidas em um centro, em um cérebro. 
Às vezes, a informação necessária não pode ser levada a esse centro, talvez por ser 
difusa e difícil de ser transmitida. Como o vendedor de Bagdá explica a natureza de seus 
clientes ao gerente da Inglaterra?  
         A outra razão relacionada à descentralização é que ela permite à organização 
responder rapidamente às condições locais.  
         Uma última razão para a descentralização é que ela constitui um estímulo para a 
motivação. As pessoas criativas e inteligentes exigem amplo espaço de manobra.  
  
Algumas aberturas conceituais na centralização/ descentralização  
• Qual é a mais centralizada: uma biblioteca considerada “centralizada” por estar em 
apenas um local, embora a maior parte do poder de decisão esteja dispersa entre suas 
chefias departamentais, ou uma biblioteca “descentralizada”, que consistem em 
bibliotecas-satélites amplamente espalhadas, em que seus (suas) bibliotecários (as) 
chefes centralizam o poder sem compartilhá-lo com nenhum funcionário?  
• E uma organização em que o poder de tomada de decisão está disperso em grande 
número de pessoas, mas em razão de as decisões serem  fortemente monitoradas por um 
indivíduo com poder de despedi-las a qualquer momento, elas tomam as decisões 
avaliando cuidadosamente os desejos do chefe? Ou no caso de um padre  jesuíta ou um 
agente da CIA que tem total autonomia no campo, exceto que foi cuidadosamente 
doutrinado para decidir de determinada forma antes de deixar sua sede? Essas 
organizações são descentralizadas?  
• Nos Estados Unidos, as corporações divisionalizadas que adotam o sistema de controle 
de desempenho para coordenar suas atividades são denominadas “descentralizadas”, ao 
passo que os norte-americanos estão habituados a dizer que as economias comunistas 
são “centralizadas”, muito embora estejam organizadas como gigantescas corporações 
divisionalizadas que também adotam o sistema de controle de desempenho. Qual delas é 
descentralizada?  
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• Quando um trabalhador, por estar sujeito a grande número de regras, está livre de 
supervisão direta, podemos afirmar que ele tem poder sobre suas decisões? De modo 
geral, são burocracia centralizadas ou descentralizadas?  
•  E o caso de um gerente de linha que tem autoridade para tomar uma decisão, mas seus  
consultores, em razão de conhecimento técnico superior, orientam-no em sua escolha? 
Ou o caso do gerente que toma decisão, mas, ao colocá-la em prática, seus subordinados 
mudam o resultado de acordo com sua preferência? Organizações são centralizadas em 
virtude da distribuição do poder formal ou são descentralizadas, em razão da 
distribuição do poder informal?  
•  Finalmente, o que dizer da organização em que algumas decisões – por exemplo, as 
relativas a finanças e a recursos humanos – são tomadas pelo executivo principal e 
outras – digamos, da área de produção e marketing – estão dispersas  entre os gerentes 
de nível inferior? Ela é centralizada ou descentralizada?  
  
         A centralização e a descentralização não devem ser tratadas como absolutas, mas, 
ao contrário, como os extremos de um continuum.  
  
Três utilizações do termo descentralização  
  
1.  A dispersão do poder formal cadeia abaixo ou delegação da autoridade de linha será 
denominada descentralização vertical.  
2.  O poder de decisão informal ou a descentralização horizontal refere-se à extensão em 
que os não-gerentes controlam os processos de decisão.  
3.  O termo descentralização é usado para referir-se à dispersão física dos serviços. Essa  
descentralização per se não tem a ver com o poder de tomada de decisão. Para este 
conceito será usado os temos centrado ou disperso.  
  
         Na descentralização seletiva, o poder sobre os vários  tipos de decisões está em 
locais diferentes da organização.  
         A descentralização paralela refere-se à dispersão do poder para muitos tipos de 
decisões no mesmo local.  
         Sem dúvida, o que importa não é o controle sobre as decisões per se, mas o 
controle sobre as ações. As ações podem ser controladas por mais pessoas que as 
escolhas feitas.  
         Paterson fornece referência útil par ao entendimento desse assunto. Ele divide o 
processo decisório em várias etapas: (1) a coleta da informação a ser transferida ao 
tomador de decisão; (2) o processamento dessa informação para apresentar 
aconselhamento ao tomador de decisão sobre o que deve ser feito; (3) a escolha – isto é, 
determinar o que se pretende fazer; (4) a autorização sobre o que se pretende fazer; e (5)  
a execução do que deve ser feito.  
         O tomador de decisão tem seu poder maximizado  quando controla todas as etapas 
– e o processo de decisão centralizado. À medida que outras pessoas interferem nessas 
etapas, ele perde poder e o processo torna-se descentralizado.  
Portanto, um processo de decisão é mais descentralizado quando o tomador de decisão 
controla apenas a fase de escolha (o mínimo que pode fazer e ainda ser chamado de 
tomador de decisão). Na hierarquia organizacional, ele perde algum poder para quem 
coleta a informação, para seus conselheiros ao lado, para quem autoriza no nível acima 
e para os executores no nível abaixo.  
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DESCENTRALIZAÇÃO VERTICAL  
  
         A descentralização vertical diz respeito à delegação do poder de tomada de 
decisão aos escalões inferiores da cadeia de autoridade, da cúpula estratégica para a 
linha intermediária. O foco aqui está no poder formal. Três questões de design surgem 
na descentralização vertical:  
1.  Que poderes de decisão devem ser delegados aos escalões inferiores da cadeia de 
autoridade?  
2.  A delegação pode ser feita até que ponto da cadeia de autoridade?  
3.  Como seu uso deve ser coordenado (ou controlado)?  
  
         A descentralização vertical seletiva está logicamente associada às constelações de 
trabalho agrupadas em base funcional e coordenará sua tomada de decisão largamente 
por ajustamento mútuo. 
         A situação é bastante diferente para descentralização paralela na dimensão 
vertical. Esse tipo de descentralização põe de lado as interdependências das decisões: o 
poder para as diferentes decisões funcionais está focado em um único nível hierárquico, 
especificamente nas unidades agrupadas com base no mercado. Essa estrutura é 
conhecida como “divisionalizada” no setor corporativo. Em outras palavras, a 
descentralização vertical paralela precisa funcionar de forma quase autônoma.   
         A cúpula estratégica enfrenta a delicada tarefa de controlar o comportamento de 
suas unidades de mercado sem restringir indevidamente sua autonomia. Três 
mecanismos de coordenação apresentam-se para tal controle – a supervisão direta, a 
padronização das habilidades e a padronização de resultados. (a padronização dos 
processos de trabalho, seria, obviamente, bastante restritiva).  
         Entretanto, há necessidade de monitorar o comportamento – de detectar quando 
algo estiver fora dos eixos. Essa tarefa é deixada ao sistema de controle de desempenho. 
A descentralização paralela na dimensão vertical (para as unidades baseadas no 
mercado) é regulada, principalmente, pelo sistema de controle de desempenho.  
         A descentralização vertical paralela para as unidades baseadas no mercado 
constitui ”descentralização”? Certamente não; mas transfere considerável poder de 
tomada de decisão a algumas pessoas. Isto é, a divisionalização constitui uma forma 
limitada de descentralização vertical.  
  
DESCENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL  
  
         Quando falamos de descentralização horizontal, ampliamos a discussão sobre duas 
considerações. Primeiro, ao discutirmos a transferência de poder fora da estrutura de 
linha, entramos no campo do poder informal, especificamente do controle sobre a coleta 
de informações, a orientação dada aos gerentes de linha e a execução de suas escolhas, 
em oposição à liberdade de eles fazerem e autorizarem suas escolhas. Segundo, ao 
discutirmos a descentralização horizontal, abandonamos a suposição de que o poder 
formal, necessariamente, está na estrutura de linha, em primeira instância na cúpula 
estratégica.  
Aqui, o poder formal pode estar em qualquer lugar.  
         Assumindo a presença de gerentes, analistas, assessores de apoio e operadores, 
podemos imaginar um continuum de quatro estágios da descentralização horizontal, 
listado a seguir:  
1.  O poder está em um único indivíduo, geralmente em virtude do escritório que ocupa 
(isto é, um gerente).  



 4 

2.  O poder muda para poucos  analistas de tecnoestrutura, em virtude da influência que 
seus sistemas de padronização têm sobre as decisões de outras pessoas.  
3.  O poder vai para os  especialistas – os especialistas de assessoria analítica e de apoio 
ou os operadores, se forem profissionais – em virtude de seu conhecimento.  
4.  O poder vai para qualquer pessoa em virtude de sua afiliação à organização 
(democratização).  
  

• Poder para os analistas  
         Quando uma organização confia em sistemas de padronização para a coordenação, 
algum poder deve ser transferido dos gerentes de linha aos  designers desses sistemas, 
tipicamente os analistas da tecnoestrutura.  
         As organizações que confiam na padronização tecnocrática pela coordenação são 
de natureza centralizada, especialmente na dimensão vertical, mas também, de alguma 
forma, na horizontal.  
         Podemos pôr alguma ordem nessa confusão ao discutir a centralização em termos 
de nossos cinco mecanismos de coordenação.   
         Os mecanismos de coordenação formam um continuum, tendo nos extremos a 
supervisão direta (a mais horizontalmente centralizada) e o ajustamento mútuo (o menos 
horizontalmente centralizado) e, entre os dois, as três formas de padronização,  primeiro 
os processos de trabalho, depois os  outputs e, finalmente, as habilidades. Em razão de a 
padronização dos processos de trabalho estar próxima à supervisão direta como o 
segundo mais centralizador dos mecanismos de coordenação, concluímos que as 
organizações que confiam nesse mecanismo são relativamente centralizadas. 
 

• Poder aos especialistas  
 

         Nesse estágio de descentralização horizontal, a organização é dependente do 
conhecimento especializado. Assim, ela deve colocar seu poder onde está o 
conhecimento – a saber, com os especialistas, se estiverem na tecnoestrutura, na 
assessoria de apoio, no núcleo operacional ou, para esse assunto, na linha intermediária. 
Os especialistas não se limitam a aconselhar; eles participam ativamente das tomadas de 
decisão.  
         O quão dependente a organização está de seus especialistas e o lugar onde eles são 
encontrados determinam quanto poder acumular. Podemos identificar pelo menos três 
tipos de poder do especialista.  
1.  O poder informal do especialista superpõe-se à estrutura de autoridade tradicional. 
Na extensão em que a organização necessita de conhecimento especializado, 
notadamente porque certas decisões são altamente técnicas, certos especialistas mantêm 
considerável poder informal.  
2.  O poder do especialista funde-se com a autoridade formal. Essa situação de poder 
conferido aos especialistas fundiu-se com a própria autoridade formal e deu origem à 
descentralização seletiva na dimensão horizontal, isto é, os especialistas com poder em 
algumas decisões e não em outras. Em outras palavras, parece que a descentralização 
seletiva ocorre ao mesmo tempo nas dimensões horizontal e vertical.  
3. O poder do especialista com os operadores. Nesse terceiro e mais descentralizado tipo 
de poder do especialista, os próprios operadores são os especialistas. Essa experiência 
dá-lhes considerável poder, que, por  sua vez, descentraliza a organização em ambas as 
dimensões: o poder está no núcleo operacional, na base da hierarquia com os não-
gerentes. Sem dúvida, os operadores especializados são profissionais, o que nos leva a 
um relacionamento importante que está bem fundamentado na pesquisa: quanto mais 
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profissional é uma organização, mais descentralizada é sua estrutura em ambas as 
dimensões.  
  

• Poder para todos  
  
         A descentralização é completa quando o poder não está baseado em cargo ou 
conhecimento, mas na filiação. Todos participam igualmente da tomada de decisão. A 
organização é democrática. Tal organização existe? A organização perfeitamente 
democrática deveria estabelecer todos os assuntos mediante algo correspondente ao voto 
ou consenso.Os gerentes poderiam ser eleitos para levar avante as escolhas dos 
membros, mas não teriam influência especial na decisão sobre elas. Todos seriam 
iguais. Certas organizações de voluntários – tais como os kibutzim de Israel ou os 
clubes particulares – enfocam esse ideal, mas as organizações mais convencionais 
também podem fazê-lo?  
         A “democracia industrial” vem recebendo atenção considerável na Europa. 
Entretanto, a evidência desses esforços sugere que não há democratização pura ou algo 
próximo a isso nas organizações convencionais. Strauss e Rosenstein fizeram um estudo 
em oito países da Europa, Ásia e Oriente Médio e concluíram o seguinte:  
1.  Em muitos casos, a participação tem sido introduzida de cima para baixo, como 
solução simbólica para as contradições ideológicas.  
2.  Seu apelo deve-se em grande parte a sua aparente consistência com as teorias 
socialistas e de relações humanas.  
3.  Na prática, há apenas sucessos localizados, principalmente nas áreas de pessoal e 
previdenciária, exceto na área de produção.  
4.  Seu principal valor pode estar em fornecer outro fórum para a resolução de conflitos, 
além de ser outro meio pelo qual a administração pode induzir a conformidade com suas 
diretivas (1970:171).  
         Esses autores e outros sugerem que os trabalhadores não estão realmente 
interessados em assuntos não relacionados a seu trabalho.  
Esses movimentos na democracia organizacional mexeram pouco com os Estados 
Unidos. O que tem recebido considerável atenção nesse país é a “administração 
participativa”. Na discussão desse conceito, duas de suas proposições devem ser 
claramente distinguidas. Uma de natureza factual, isto é, testável, afirma que a 
participação leva a aumento da produtividade. A outra, uma proposição de valor e, 
assim, não sujeita à verificação, afirma que a participação tem seu próprio mérito: “Em 
uma sociedade ‘democrática’, os trabalhadores têm o sireito de participar das 
organizações que os empregam”.  
         Em qualquer situação, a administração participativa dificilmente pode ser 
chamada de democratização, uma vez que está baseada na premissa de que o gerente de 
linha tem poder formal e opta em compartilhá-lo entre seus funcionários. Pede-lhes 
orientação e, talvez, compartilham também as escolhas. Entretanto, a democracia não 
depende da generosidade daqueles que detêm o poder formal. Ao contrário, ela distribui 
esse poder constitucionalmente por toda a organização.  
Antes de deixar o assunto, podemos mencionar outras pesquisas que tratam dessa 
questão. As constatações, a seguir, sugerem algumas conclusões interessantes sobre a 
descentralização horizontal. Em algumas situações, a organização centralizada pode ser 
mais eficiente sob certas circunstâncias, particularmente nos estágios iniciais do 
trabalho. Em contraste, a organização horizontalmente descentralizada – a democrática 
– parece favorecer o moral das pessoas. Entretanto, esta última pode, às vezes, ser 
instável, e eventualmente retornar a uma estrutura mais hierarquizada – e centralizada – 
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para conluir suas tarefas. De fato, isso é exatamente o que os estudos de campo indicam: 
que a democratização leva, paradoxalmente, à centralização.  
Assim, a resposta a nossa questão sobre a democracia pode ser negativa. Parece que na 
melhor situação, teremos que estabelecer a meritocracia, não a democracia, em nossas 
organizações não voluntárias e apenas quando ela for exigida nas tarefas de natureza 
profissional.  
  
Descentralização nas cinco configurações  
  
         Parece que cinco tipos distintos de descentralização vertical e horizontal emergem 
de nossa discussão. De fato, eles podem ser distribuídos ao longo de um único 
continuum, da centralização em ambas as dimensões em um extremo à descentralização 
em ambas as dimensões em outro extremo.  
  
Tipo A: Centralização vertical e horizontal. O poder de decisão está concentrado nas 
mãos de um único indivíduo, o dirigente situado no topo da hierarquia – a saber, o 
executivo principal.  
Tipo B: Descentralização horizontal limitada (seletiva) . Nesse tipo encontramos a 
organização burocrática com tarefas não especializadas que confia na padronização dos 
processos de trabalho para a coordenação. A estrutura é centralizada na dimensão 
vertical; o poder formal está concentrado nos níveis hierárquicos mais elevados, 
especialmente na cúpula estratégica. Em razão de seu papel na formalização do 
comportamento, os analistas estão habilitados  a ganhar algum poder informal, o que 
significa descentralização horizontal limitada.  
Tipo C: Descentralização vertical limitada (paralela) . Nesse tipo, encontramos a 
organização que está dividida em unidade de mercado ou divisões, cujos gerentes 
recebem delegação (paralelamente) de muito poder formal para tomar as decisões 
concernentes a seus mercados.  
Tipo D: Descentralização vertical e horizontal seletiva. Vemos nossas constatações 
sobre a descentralização seletiva em duas dimensões que se juntam. Na dimensão 
vertical, o poder para diferentes tipos de decisões é delegado às constelações de trabalho 
em vários níveis hierárquicos. Na dimensão horizontal, essas constelações utilizam 
seletivamente os especialistas de assessoria, conforme a dimensão técnica das decisões 
que devem tomar.  A coordenação interna ou entre as constelações é efetuada 
principalmente mediante ajustamento mútuo.  
Tipo E: Descentralização vertical e horizontal. O poder de decisão está amplamente 
concentrado no núcleo operacional porque seus membros são profissionais cujo trabalho 
é amplamente coordenado pela padronização das habilidades. 
 
Descentralização e outros parâmetros de design  
  
         A descentralização está fortemente relacionada ao design dos cargos. A 
formalização prontamente retira poder formal dos operadores e dos gerentes que os 
supervisionam e o concentra próximo ao topo da hierarquia de linha e na tecnoestrutura, 
centralizando a organização em ambas as dimensões. O resultado é a descentralização 
Tipo A. O treinamento e a doutrinação produzem efeitos exatamente opostos: 
desenvolvem especialização abaixo da linha  intermediária, descentralizando a estrutura 
em ambas as dimensões (Tipo E). Reunindo essas duas conclusões, podemos perceber 
que a especialização do tipo não habilitado centraliza a estrutura em ambas as 
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dimensões quanto à especialização do tipo profissional ou habilitado descentraliza-a em 
ambas as dimensões.  
         Examinamos vários relacionamentos entre a descentralização e o design da 
superestrutura. O uso do agrupamento por mercado leva à descentralização vertical 
limitada de natureza paralela (Tipo C). A estrutura funcional é possível com quase 
qualquer grau de descentralização, em qualquer dimensão.  
         A mesma conclusão pode ser tirada para o tamanho da unidade ou para a 
amplitude de controle, embora muitos outros fatores intervenham. Por exemplo, o 
grande tamanho da unidade pode refletir o uso extensivo de formalização do 
comportamento, em que a estrutura é, ao contrário, centralizada em ambas as dimensões 
(Tipo B). Entretanto, pode também refletir o uso extensivo de treinamento e 
doutrinação, em que a estrutura é descentralizada em ambas as dimensões (Tipo E).   
Pode também indicar a presença do agrupamento baseado no mercado, que resulta em 
descentralização vertical limitada (Tipo C). Similarmente, o pequeno tamanho da 
unidade pode indicar supervisão e centralização rigorosas (Tipo A) ou a presença de 
pequenas equipes autônomas de trabalho e descentralização seletiva (Tipo D).  
  
Descentralização em parte da organização  
  
         Até este ponto, tivemos pouca dificuldade de discutir cada um dos outros 
parâmetros de design em parte das organizações. O mesmo não será verdadeiro para os 
dois tipos de descentralização, uma vez que a distribuição de poder é um fenômeno 
amplo de uma organização. Todavia, algumas conclusões podem ser tiradas.  
         Por definição, a descentralização vertical envolve apenas a cadeia de autoridade – 
isto é, a cúpula estratégica e a linha intermediária. Em outras palavras, pode haver 
tendência à retenção de poder acima do necessário na estrutura de linha, especialmente 
na cúpula estratégica.  
         Também por definição, a descentralização horizontal traz as outras três partes da 
organização – a tecnoestrutura, a assessoria de apoio e o núcleo operacional – para o 
sistema de poder. Todos têm poder informal na extensão em que detêm especialização.  
         Para finalizar, podemos observar que nas unidades tecnocráticas e nas unidades de 
apoio de nível mais elevado, em que o trabalho é essencialmente profissional, 
esperamos encontrar muita descentralização, tanto dos gerentes de assessoria, quanto 
dos especialistas de assessoria.  
         Após discutirmos os parâmetros de design com algum detalhe, vimos às várias 
formas que eles podem assumir na estrutura, bem como a relação de cada um deles nos 
mecanismos de coordenação. A supervisão direta é exercida mediante o  design da 
superestrutura, notadamente no agrupamento das unidades, que cria a hierarquia dos 
cargos gerenciais. É também, fortemente influenciada pelo design do sistema de tomada 
de decisão – isto é, pelas descentralizações horizontal e vertical. A padronização dos 
processos de trabalho é obtida mediante a formalização do comportamento, a 
padronização das habilidades, via programa de treinamento e doutrinação, e a 
padronização dos outputs, mediante o uso de sistemas de planejamento e controle. 
Finalmente, o ajustamento mútuo é encorajado pela utilização de instrumentos de 
religação.  
         Também começamos a verificar alguns inter-relacionamentos fundamentais dos 
parâmetros de design. Alguns são mutuamente exclusivos. Por exemplo, uma 
organização pode confiar no treinamento pré-trabalho ou pode formalizar o 
comportamento mediante a utilização de normas de execução do trabalho; raramente 
adota as duas  formas. Outros parâmetros de design são claramente utilizados 
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concorrentemente – por exemplo, os sistemas de controle de desempenho e o 
agrupamento baseado no mercado ou os instrumentos de religação e a estrutura 
orgânica. Porém, mais importante é que vimos muita indicação de que é o 
conglomerado ou a configuração de muitos desses parâmetros de design, não a interação 
entre eles, que parece possuir a chave para entendermos a estruturação das 
organizações. 
 


