Organograma é uma representação gráfica da estrutura hierárquica de uma empresa, isto é, do desenho
organizacional que, por sua vez, consiste na configuração global dos cargos e da relação entre as funções,
autoridade e subordinação no ambiente interno de uma organização. O organograma é considerado a melhor
representação gráfica do desenho organizacional.
Ele é especialmente útil para pessoas de fora da empresa (ao visualizar o organograma, a pessoa deve ser capaz
de identificar qual pessoa contatar para resolver determinado problema) ou para funcionários recém chegados
(ele terá uma maior noção da sua posição e do seu papel no esquema global da empresa, além de deixar claro
quem se reporta a quem).
Alguns organogramas apresentam o nome do dirigente de cada departamento, bem como o número de
funcionários subordinado a ele e informações referentes à divisão do trabalho. No entanto, um organograma
com apenas o nome dos cargos é mais interessante, visto que a utilização dos nomes dos dirigentes faz com que
os manuais organizacionais tenham que ser constantemente reeditados para atualizar nomes, sempre que houver
mudança de direção.

Um organograma bem feito deve ser de fácil interpretação, organizado de forma clara para que cada órgão ou
funcionário, por exemplo, saiba suas respectivas funções e a quem deve reportar. Os organogramas também devem
ser flexíveis, visto que podem ser alterados a qualquer momento. Não são estruturas permanentes.
Seja lá qual for o modelo, a elaboração de um organograma tem alguns procedimentos padrão.
Todo organograma é montado com caixas, cada uma dela representando e sendo composta pelos cargos da
empresa.
Um organograma não deve representar pessoas, mas sim cargos! Mesmo se houver 10 assessores de qualidade na sua
empresa, apenas uma caixa representará esse cargo.
O organograma é composto por linhas de comunicação, unidade e hierarquia. Entenda o significado de cada
elemento:
Linhas de Comunicação: são linhas contínuas que interligam cargos ou áreas da empresa. Indicam que existe uma
hierarquia direta entre esses setores.
Unidades de Trabalho e/ou Cargos: são as caixinhas, nas quais você deve escrever o cargo representado.
Hierarquia: em geral, a linha de hierarquia funciona de cima para baixo, da esquerda para a direita ou de dentro para
fora.
Hierarquia horizontal no trabalho: cargos e/ou áreas em uma mesma linha indicam que têm nível hierárquico igual.

Organograma Vertical
Esse é o modelo clássico de organograma de
empresa. A diretoria está no mais alto nível,
enquanto que o operacional está inserido nos
blocos de baixo.
O organograma vertical segue uma linha
hierárquica de forma mais rígida. Quanto
maior for a autonomia e a responsabilidade
exigidas para cada cargo ou setor, mais alta
deve estar a sua posição.
A interligação é feita de cima para baixo,
podendo haver alguma, também, entre os
cargos e setores de equidade hierárquica.

Organograma Circular ou Radial

Aqui a hierarquia é apresentada de forma mais
suave, colocando-se os cargos lado a lado.
O círculo começa no centro, com a gerência e
a diretoria, espalhando-se pelos lados os cargos
diretamente ligados.
Esse tipo de organograma é o mais usado em
empresas modernas, pois demonstra uma
preocupação com o trabalho em equipe.

Organograma Matricial

Semelhante ao modelo vertical, este é aplicado
para representar a estrutura de empresas que
não têm definição clara das unidades funcionais,
mas dos grupos de trabalho, que podem ser
temporários.
Ele é mais flexível e pode ser alterado de acordo
com novas definições.

Organograma Linear de Responsabilidade

Esse é modelo é o mais diferente, pois representa a relação
entre os cargos e a execução de suas respectivas tarefas.
Sua estrutura é mais complexa, devido a variedade de rotinas
que coexistem na empresa.

Organograma em Barras

Nesse modelo, os cargos e/ou funções são
distribuídos em barras com tamanhos diferentes
e proporcionais à importância e a autoridade do
cargo.
Esse é um organograma de empresa pouco
utilizado, pois não permite a visualização das
relações entre os órgãos. O modelo indica
apenas o nível de hierarquia – quanto mais alto
o cargo, maior o tamanho do retângulo ou
barra.
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