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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo detectar e analisar as

estruturas informais existentes na Secretaria de uma Comissão da Câmara dos

Deputados. Neste caso, a Comissão em estudo é a Comissão de Agricultura e

Política Rural.

Desta forma, o estudo envolve o confronto das estruturas

formais (legais) com as estruturas reais vigentes. O texto tem por base uma

pesquisa desenvolvida in loco, empregando como técnica entrevistas semi

estruturadas. O estudo evidencia a importância das estruturas informais, bem

como a necessidade de um mapeamento dessas estruturas, a fim de garantir que

o Secretário tenha o controle sobre o trabalho desenvolvido pelos' funcionários

daquela Comissão.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR

2.1. A Comissão de Agricultura e Política Rural

As Comissões, especialmente as Permanentes, se constituem

em órgão de suma importância e de marcada presença tanto na estrutura da

Câmara dos Deputados quanto ao longo de todo o processo legislativo. Por elas

passam todas as proposições submetidas à apreciação da Câmara, antes de

serem apreciadas no Plenário, havendo casos em que o parecer emitido pelas

Comissões sobre determinada matéria é considerado conclusivo, dispensando-se

a apreciação pelo próprio Plenário da Casa.

A Comissão de Agricultura e Política Rural compõe-se de 51

Deputados, e sua Secretaria funciona atualmente com 22 funcionários, sendo 4

Analistas Legislativos, 4 Técnicos Legislativos, 2 Agentes de Transportes e 12

ocupantes de Cargos de Natureza Especial (CNE).

A representação de sua estrutura está demonstrada na forma

do Anexo que integra este trabalho.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Grupos Formais e Informais

Grupos formais são os que tiveram a sua criação a partir da

necessidade racional da organização de possuir uma determinada quantidade de

pessoas para desempenhar tarefas formais específicas. Essa condição faz com

que se relacionem profissionalmente. Esse grupo se caracteriza pelo caráter de

suas relações em direção a um objetivo, independe do prazer da companhia dos

outros. Tais grupos possuem regras claramente delimitadas para o seu

funcionamento e são dotados de estabilidade, permanência e estrutura definidas.

Quanto à temporalidade, podem ter uma existência temporal (uma comissão de

sindicância), duradoura (diretorias, conselhos deliberativos) ou permanente,

quando não é prevista nem suposta a sua desintegração.

Nos grupos formais de trabalho, o enfoque está voltado para a

tarefa. Importa para o indivíduo que as pessoas que o rodeiam entendam-se com

ele satisfatoriamente, no que concerne ao trabalho em conjunto.

Os grupos informais são aqueles que surgem mediante a

necessidade dos seres humanos de se relacionarem naturalmente uns com os

outros e a partir da combinação de fatores formais, como a localização física das
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pessoas, natureza do trabalho e horários. O desenvolvimento de vários contatos

informais entre seus membros contribui na sua formação.

Para Blau e Scott (1979, p.69), todas as relações sociais,

todos os contatos entre pessoas e os valores de crenças correspondentes, que

não foram previamente definidos pela organização formal, são pertinentes ao

grupo informal. Assim, as relações são as mais variadas possíveis, pois incluem a

amizade, a inimizade, a simpatia e antipatia, o conflito e a cooperação, a busca de

identidade e projeção, a agressão, a vaidade, a inveja, a liderança e a

subordinação, todas baseadas em valores e crenças que são compartilhadas

pelos membros do grupo. Possuem, então, como característica, além do caráter

oposto ao formal, um sistema de interações que ocorre casual e

espontaneamente.

Nos grupos informais, o enfoque está voltado para o inter

relacionamento pessoal. Interessa aos membros dos grupos que os indivíduos

apreciem-se mutuamente em condições informais, não importando se na situação

de trabalho determinado indivíduo é o chefe. Assim, ao entrar em contato com

uma pessoa dentro de uma organização, estabelece-se uma forma de interação,

que pode vir a ter o seu caráter formal ou informal.

Desta forma, um mesmo indivíduo pode, ao mesmo tempo,

pertencer a um grupo formal e informal, dependendo das interações que ocorrem

durante o convívio, dos motivos que o fazem estarem juntos. Ao ocorrer o

relacionamento, se o que os une é unicamente o atingimento de um objetivo, o

trabalho, então, é essencialmente formal. Se, no entanto, o que os une é apenas

o prazer de estarem juntos, apesar do trabalho, então é essencialmente informal.



7

Os grupos informais não são requeridos nem controlados pela

organização. Em virtude disso, eles são variáveis, dinâmicos e mudam a sua
I

direção rapidamente, consoante com os critérios estruturais da organização

informal. Um grupo informal emerge dentro de uma organização quando ocorre

identificação de conduta e interesses comuns entre os indivíduos. Bernardes

(1982, p.17) argumenta que uma organização é uma micro-sociedade

estruturada, onde as pessoas aprendem a agir de maneiras peculiares e onde

seus participantes tendem a desenvolver sentimentos de identificação.

Em relação à proliferação, existe uma tendência de surgirem

vários grupos informais numa organização formal, mesmo que contra os

princípios desta, dados os fatores que levam ao aparecimento dos próprios

grupos: relacionamento obrigatório de pessoas entre si e a natural vontade de

interagir. No que diz respeito ao tamanho, apesar de existirem grupos informais

relativamente grandes, tanto na sociedade maior como na organização,

geralmente ele é interpretado como de curta extensão.

A distinção dentro dos grupos, entre formais e informais, é

realizada para melhor observá-los analiticamente. Os grupos informais nem

sempre são antifuncionais na organização, conforme salienta Robbins (1981,

p.317): é possível que o excesso de pendência do funcionamento de grupos

possa ser prejudicial para a consecução dos objetivos da organização, e portanto

os grupos informais podem trazer benefícios claros [à medida que] podem aliviar,

deficiências da estrutura formal, especialmente vazios de comunicação. Os

grupos informais podem criar satisfação social e quando apóiam as finalidades da

organização podem ser valiosos em regular o comportamento de seus membros

no sentido daquilo que é desejado pela administração da organização.
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Muitos dos valores do indivíduo e regras de comportamento

social são determinados pelo fato de os indivíduos pertencerem a uma variedade

de grupos informais, uma vez que eles apresentam, em miniatura, aspectos

societários, como por exemplo, divisão de trabalho, um código de ética, um

governo, meios de troca, postos de prestígio, ideologias, mitos e práticas

religiosas (Mills, 1970, pg.13).

Conhecer a estrutura dos grupos conduz o administrador a

entender as normas, os papéis e outros atributos dos indivíduos para mais

facilmente predizer os esquemas de comportamento em comitês, organizações de

projetos, grupos-tarefa, bem como indicar as necessidades de treinamento, os

obstáculos que impedem o avanço e o progresso de suas organizações e

justificar ações corretivas.

Enquanto houver pessoas nas empresas, haverá grupos

informais. Autoridade informal vem daqueles que são objeto do seu controle

enquanto a autoridade formal vem dos "de fora", que são os superiores, antes do

que das pessoas que são controladas por elas. A estrutura informal não está

sujeita ao controle da direção, como está a estrutura formal. É mais um privilégio

do que um direito, é geralmente mais instável do que a autoridade formal, pois

está sujeita aos sentimentos pessoais, devido à sua natureza subjetiva. Como

resultado das diferenças entre as duas formas de autoridade, a estrutura formal

pode crescer a um tamanho imenso, ao contrário da estrutura informal.
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3.2. Vantagens e desvantagens das estruturas informais

Analisando as principais vantagens e desvantagens da

estrutura informal, podem se relacionar:

3.2.1. Vantagens:

• Proporciona maior rapidez no processo;

• Reduz distorções existentes na estrutura formal;

• Complementa a estrutura formal;

• Reduz a carga de comunicação dos chefes;

• Motiva e integra as pessoas da empresa.

3.2.2. Desvantagens:

• desconhecimento das chefias;

• dificuldades de controle;

• possibilidade de atritos entre pessoas.

3.3. Formalização

Segundo Chiavenato (1936), formalização é a técnica

organizacional de prescrever como, quando e por quem as tarefas deverão ser

executadas. A formalização se refere ao grau em que as regras e regulamentos

explicitamente definidos governam o comportamento (tarefas e outras atividades)

dos participantes da empresa.

A formalização representa o uso de normas em uma empresa.
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A codificação dos cargos é uma medida da quantidade de normas que definem as

funções dos ocupantes de cargos, tanto quanto a observância das normas é uma

medida de seu emprego. Em outras palavras, a variável da codificação de cargos

representa o grau em que as descrições do cargo estão especificadas, e a

variável observância das normas se refere ao grau em que se supervisiona o

cumprimento das normas estabelecidas na codificação do cargo por parte do

funcionário. Assim, a formalização corresponde ao grau em que as normas, os

procedimentos, as instruções e as comunicações estão escritos, ou ainda

codificados em manuais ou em outros documentos da empresa.

A formalização é responsável pela especificação de papéis e

constitui o parâmetro do desenho organizacional pelo qual os processos de

trabalho são padronizados dentro da empresa, e poderá ser feita das três formas

abaixo descritas:

a) através do cargo: através de especificações relacionadas com o cargo

em si e sua descrição

b) através do fluxo do trabalho: como instruções e procedimentos

detalhados sobre como executar as tarefas;

c) através das regras e regulamentos: a empresa pode instituir regras e

regulamentos para todas as situações, todos os cargos, todos os fluxos

de trabalho, todos os empregados. Essas regras podem especificar

quem pode ou não fazer certas coisas, quando, onde, para quem e com

que permissão.
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Assim, através da formalização, o comportamento dos

empregados é regulado, para reduzir a variabiJidade humana, no sentido de

predizer tal comportamento e, sobretudo, controlá-lo.
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4. REFERENCIAL METODOLÓGICO

Foram realizadas pesquisas quanto ao processamento dos

trabalhos e das rotinas na Comissão. Mais objetivamente, buscou-se saber se os

quadros formais de cargos existentes na Comissão de Agricultura e Política Rural

estão adequados à realidade local.

4.1. Delimitação dos Cargos

A Comissão estudada possui 22 funcionários. Neste estudo

não serão considerados os ocupantes dos Cargos de Natureza Especial, uma vez

que suas atividades são desenvolvidas, na maior parte do tempo, fora do

ambiente da Secretaria da Comissão.

Foram realizadas entrevistas a respeito dos funcionários

efetivos, num total de10,sendo 4 Analistas Legislativos, 4 Técnicos Legislativos e

2 Agentes de Transportes.

4.2. Instrumento de Coleta de Dados

A coleta de dados referentes às atividades efetivamente

desempenhadas pelos servidores considerou, fundamentalmente, aspectos

relativos à sua natureza e complexidade.
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Existem, segundo Blau e ScoU (1979), três formas de obter

dados acerca de determinado fenômeno, quais sejam: observando-o, fazendo

perguntas às pessoas diretamente (ou mesmo indiretamente) envolvidas, e,

finalmente, examinando elementos documentais escritos. A cada um destes

procedimentos corresponde uma categoria de técnicas de pesquisa: a

observação, a entrevista e a análise documental.

Com o intuito de verificar a adequação da estrutura de cargos

em vigor na localidade estudada às efetivas necessidades da administração, foi

empregada a técnica da entrevista.



14

5. RESULTADOS DA PESQUISA

As respostas às entrevistas realizadas apontam a existência

efetiva de grupos informais na Secretaria da Comissão, resultantes da

necessidade imediata da realização de determinada tarefa, do espírito de

iniciativa, da colaboração entre os colegas e da localização física dos funcionários

no ambiente de trabalho.

Apesar de haver informalidades na estrutura da Secretaria da

Comissão, a formalização não chega a ser desprezada, uma vez que as regras e

os regulamentos, em muitos aspectos, não deixam de ser observados.

As estruturas informais existentes na Secretaria da Comissão

não prejudicam o trabalho em si, uma vez que o resultado final é atingido com

êxito.
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6. ALTERNATIVA PROPOSTA

O cerne da proposta final deste estudo consiste, em síntese,

na realização de um mapeamento das principais estruturas informais existentes

na Secretaria da Comissão de Agricultura e Política Rural, Gá que não é possível

prever todas, dada a sua variabilidade), a fim de que haja sempre um controle,

por parte da chefia daquele setor, das atividades desenvolvidas pelos seus

subordinados.

Vale ressaltar que não há a necessidade de uma

reestruturação do setor, já que, pelas ocorrências apontadas na pesquisa, a

informalidade das estruturas não compromete a formalização dos cargos.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela pesquisa realizada, a análise dos dados demonstrou a

existência efetiva de grupos informais que atuam em relação à estrutura formal da

Secretaria da Comissão de Agricultura e Política Rural. Isso ocorre devido ao

desenvolvimento de um sistema de interação de interesses legítimos e

personalizados entre os indivíduos, fenômeno típico da interação humana.

Este estudo levantou características da estruturabilidade de

um grupo de funcionários em ambiente de uma Secretaria de Comissão. São

grupos constituídos que têm a cooperação como atributo de destaque. Não

poderia ser diferente, porque, atualmente, nas organizações em geral, importa

muito mais a performance final do grupo do que resultados individuais, quando o

coletivo supera o singular em termos concretos de produtividade, de organicidade

e de efetividade.

o mapeamento sugerido pretende somente iniciar um

processo de conhecimento que permita levar esse órgão da Câmara dos

Deputados a cumprir da melhor forma possível os seus objetivos institucionais.

A cooperação que deve haver entre administração e grupos

informais sobrepõe-se à conformidade ou à confrontação pela consciência dos

objetivos organizacionais, tendo na compreensão o denominador para superar

possíveis atritos. E os grupos informais podem ser aquele elemento diferenciador
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de posições que resulta em melhorias para todos os envolvidos nesse processo

de crescimento.
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ANEXO

ESTRUTURA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL
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