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En aquest article es presenta un resum introductori de 
l’aportació de Henry Mintzberg en la seva publicació 
“L’estructuració de les organitzacions”, escrita l’any 
1985. També s’han considerat les actualitzacions de la 
seva publicació posterior “El proceso Estratégico”, de 
l’any 1993. 
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I. Fonaments: Com funciona la organització 
 
Tota activitat humana organitzada planteja dos requisits, 
a la vegada fonamentals i oposats: la divisió del treball 
en diferents tasques que s’han de executar i la 
coordinació de les mateixes. La estructura de la 
organització pot definir-se, simplement, com el conjunt 
de totes les formes en que es divideix el treball en 
tasques diferents, aconseguint després la coordinació de 
les mateixes. 
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I.1. Sis parts fonamentals 

 
 Nucli d’operacions. Format pels operaris que fan les 

tasques bàsiques de producció. 
 L’àpix estratègic. Els directrius que ocupen la part 

superior de la jerarquia i que vigilen la totalitat del 
sistema. 

 La línia mitjana: Les persones que ocupen el lloc 
entre l’àpix estratègic i el nucli d’operacions. 

 La tecnoestructura. Analistes que estudien l’adaptació 
i el control, l’estabilització i la normalització de 
l’activitat de l’organització. 

 L’staff de suport. Unitats especialitzades en donar ajut 
a l’organització fora del flux de treball d’operacions. 

 La ideologia. Abasta les tradicions i creences i dona 
certa vida a l’esquelet de la estructura. 
 

 
 
I.2. Sis mecanismes de coordinació 

 
Mecanismes mitjançant els que s’aconsegueix la 
coordinació del treball. Poden considerar-se com els 
elements bàsics d’una estructura, l’adhesiu que manté la 
cohesió de les organitzacions. 
 

 Adaptació mútua. Mitjançant la simple comunicació 
informal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Supervisió directa. Mitjançant la responsabilització 
del treball dels demés, donant-lis instruccions i 
controlant les seves accions. 
 
 
 
 
 
 
 

 Estandardització de Processos. Mitjançant 
l’especificació del contingut del treball directament. 
 
 
 
 
 
 
 

 Estandardització de Resultats. Mitjançant 
l’especificació  d’allò que es vol aconseguir. 
 
 
 
 
 
 
 

 Estandardització d’Habilitats. Mitjançant la 
especificació dels coneixements, és a dir el treballador. 
Normalment te lloc fora de l’organització a les escoles o 
universitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estandardització de les Normes. Mitjançant la 
compartició de les creences comuns dels treballadors. 
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I.3. Sistema de fluxos 

 
Desprès d’haver definit les parts de l’organització podem 
plantejar-nos com funcionen conjuntament. Les parts 
estan unides entre si mitjançant fluxos: 
 

 D’autoritat.  
 De material de treball.  
 D’informació.  
 De processos de decisió.  

 
Mintzberg veu aquests fluxos segons una sèrie de 
diferent d’escoles del pensament sobre teoria 
organitzativa. Veiem la organització com un sistema de: 
 

 Autoritat formal, la divulgada pels primers teòrics de 
la gestió. És la visió tradicional de l’organigrama. Ens 
permet identificar amb facilitat: 

• Les posicions existents dins de la organització 
• Com s’agrupen aquestes posicions 
• Com flueix entre elles l’autoritat. 

 Tot i que l’autoritat formal no representa mes que un 
aspecte sumament limitat de la organització, s’ha 
d’estudiar i entendre per a poder comprendre el 
funcionament d’aquesta última. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluxos regulats, divulgada pels defensors de la gestió 
científica i pels defensors dels sistemes de control. 
Poden identificar-se tres fluxos regulats clarament 
diferenciats: 

• El treball d’operacions, amb les tres fletxes 
gruixudes, d’inputs, procés i outputs. 

• Las decisions i la informació de control vertical, 
amb les fletxes verticals. El sistema de 
decisions preses a l’àpix estratègic detonen ones 
de decisions de realització que van guanyen 
amplitud a mesura que baixin l’escala 
jeràrquica. El sistema de control ascendent 
existeix com sistema d’informació a la direcció. 
A mesura que la informació travessa cada nivell 
de jerarquia, es va agregant, fins arribar a l’àpix 
estratègic en forma de resum. 

• La informació d’staff, amb les fletxes 
horitzontals, proporciona informació i 
assessorament de l’staff a les decisions de línia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicació informal, visió divulgada pels teòrics de 
les relacions humanes i científics conductistes. 
Existeixen centres de poder sense reconeixement oficial. 
Les vies regulades es veuen complementades i de 
vegades inclusiu burlades, per fortes xarxes de 
comunicació informal, i els processos de decisió 
travessen l’organització independentment del sistema 
regulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així com les dues anteriors sobreimpressions tenien en 
compte l’ús formal de la supervisió directa i de la 
normalització, aquesta es centra en l’adaptació mútua 
com a mecanisme de coordinació. 
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Es podria entendre la xarxa de comunicació informal 
com una sèrie de vies informals connectades per “centres 
neuràlgics”. 

 
 

 Sistema de constel·lacions de treball. Veurem ara una 
perspectiva que suggereix que la xarxa informal, vista a 
l’apartat anterior, segueix unes determinades pautes, 
estant relacionada amb el sistema d’autoritat formal. La 
organització adopta la forma d’un conjunt de 
constel·lacions de treball, d’exclusius cercles 
pràcticament independents d’individus que intenten 
prendre decisions adequades al seu particular nivell 
jeràrquic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistema de processos de decisió ad-hoc. Els sistemes 
explicats anteriorment no representen en si mateixos 
finalitats de la organització, sinó processos que faciliten 
els dos fluxos fonamentals: la presa de decisions i la 
producció de productes o serveis. Una decisió és un 
compromís d’acció, una intenció explícita d’actuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els processos de decisió s’han dividit en grups i podem 
considerar: Decisions d’Operacions, Administratives i 
Estratègiques. Pel que fa a la manera en que els fluxos de 
decisions travessen l’organització, hem d’entendre com 
estan vinculades entre si les decisions d’operacions, 
administratives i estratègiques i quins papers juguen els 
distints participants (operaris, directius de linia superior i 
mitjana, membres de l’statff  tecnocràtic i de suport) en 
les distintes etapes de cada procés de decisió. 
 
 
A continuació presentem una sobreimpressió combinada 
dels sistemes explicats en aquest apartat. 
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II. Anàlisi: Paràmetres de disseny 

 
L’essència del disseny organitzacional és la manipulació 
d’una sèrie de paràmetres que determinen la divisió del 
treball i l’assoliment de la coordinació. Aquests 
paràmetres son: 
 
Disseny de llocs 

1. Especialització del lloc 
2. Formalització del comportament 
3. Preparació i adoctrinament 

Disseny de la superestructura 
4. Agrupació d’unitats 
5. Mida de la unitat 

Disseny de vincles laterals 
6. Sistemes de planificació i control 
7. Dispositius d’enllaç 

Disseny del sistema decisori 
8. Descentralització vertical 
9. Descentralització horitzontal 

 
A continuació detallem cadascun del paràmetres de 
disseny. 
 
II.1. Especialització del lloc 

 
Quantes tasques han de correspondre a un lloc 
determinat i quin grau d’especialització ha de tenir 
cadascuna d’elles? 
 
Es refereix al nombre de tasques d’un determinat lloc i el 
control que el treballador te sobre elles. 
 
Segons l’àmbit o amplitud del lloc:  
· Especialització horitzontal. Una persona, fa una tasca 
· Ampliació horitzontal: Una persona, fa varies tasques 
Segons la profunditat del lloc: 
· Especialització vertical. Una persona supervisa una 
tasca 
· Ampliació vertical. Una persona realitza i supervisa 
varies tasques. 
 
II.2. Formalització del comportament 

 
Fins a quin punt han de formalitzar-se el contingut del 
treball de cada lloc? 
 
És la forma en que la organització proscriu la llibertat 
d’acció. 
 
· Segons el lloc. La organització atribueix al lloc una 
sèrie de característiques  de comportament, i ho 
documenta en la descripció formal del lloc de treball. 
· Segons el flux de treball. En lloc de vincular les 
característiques al lloc, s’introdueixen en el mateix 
treball. 
· Segons les regles. La organització instaura una sèrie de 
regles per tot tipus de situacions. 

 
En qualsevol cas, son idèntiques les repercussions sobre 
l’individu que realitza el treball: s’exerceix un control 
sobre el seu comportament. Les organitzacions 
formalitzen el comportament amb la finalitat de reduir la 
seva variabilitat, arribant inclusiu a predir-lo i controlar-
lo. 
 
II.3. Preparació i adoctrinament 

 
Quines habilitats i coneixement es necessiten per a 
cadascun dels llocs? 
 
El tercer aspecte del disseny dels llocs correspon a les 
especificacions dels requisits per ocupar un lloc 
determinat. 
 
La preparació correspon al procés en el que s’ensenyen 
les habilitats i els coneixements relacionats amb el lloc. 
La organització pot optar entre definir llocs de treball 
molt racionalitzats recorrent a la formalització de 
comportament per la seva coordinació (apartat anterior) 
o definir un lloc amb coneixements i habilitats 
complexos que ho han estat racionalitzats. La preparació 
és, doncs, un paràmetre de disseny fonamental en tot 
treball que qualifiquem de professional. Especificar els 
coneixements necessaris equival a la seva 
“normalització” i, per tant, la preparació és el paràmetre 
de disseny fonamental en tot treball que qualifiquem de 
professional i que posa en pràctica el mecanisme de 
coordinació que hem denominat normalització. 
 
La preparació es fa, per regla general, fora de les 
organitzacions, sovint a la Universitat. Amb tot, cal 
afegir habilitats i coneixements concrets que es realitzen 
amb alguna mena de aprenentatge pràctic previ a la 
incorporació al lloc de treball. 
 
La formalització (II.2) i la preparació son, en el fons, 
substituts. L’organització pot controlar el treball 
directament mitjançant els seus propis procediments i 
regles (formalització del comportament – II.2) o 
contractar a professionals que ja disposin de la formació 
necessària (preparació – II.3). 
 
L’adoctrinament s’adquireixen les normes de 
l’organització. És l’etiqueta que s’utilitza per identificar 
el paràmetre de disseny mitjançant el qual la 
organització, pel seu propi benefici, socialitza 
formalment als seus individus. Esta relacionat amb la 
cultura organitzativa, amb els valors. 
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II.4. Agrupació de la unitat 
 
Sobre quines bases han d’agrupar-se els llocs en unitats 
i les unitats, a la seva vegada, en altres de majors? 
 
Es refereix a la selecció de les bases a partir de les quals 
els llocs dissenyats (en base a la especialització, 
formalització i la preparació-adoctrinament) seran 
agrupats en unitats i aquestes, a la seva vegada, en 
unitats d’ordre superior.  
 
Es mitjançant el procés d’agrupació en unitats com 
s’estableix el sistema d’autoritat formal i es construeix la 
jerarquia  de l’organització. L’organigrama és una 
representació gràfica  de la jerarquia. Amb tot, 
l’agrupació constitueix un medi fonamental per a la 
coordinació del treball en l’organització i pot tenir, al 
menys, quatre importants repercussions: 
 

1. Establir un sistema de supervisió comú entre 
llocs i unitats. S’incorpora el mecanisme de 
coordinació de la supervisió directa. 

2. Permetre que els llocs i unitats comparteixin 
recursos comuns. 

3. Crea mesures comuns de rendiment. 
4. Estimula l’adaptació mútua.  

 
En la pràctica, a mesura que van canviant els objectius i 
les missions, el redisseny estructural s’inicia en sentit 
descendent i a mesura que canvia el sistema tècnic del 
nucli d’operacions, procedeix en sentit ascendent. 
 
Bases de l’agrupació: 

· Segons els coneixements i les habilitats 
· Segons el procés de treball o la funció 
· Segons el temps 
· Segons l’output 
· Per clients 
· Per zona geogràfica 

 
Criteris de l’agrupació: 

· Interdependències en el flux de treball 
· Interdependències en el procés de treball 
· Interdependències d’escala 
· Interdependències de relacions socials  

 
II.5. Mida de la unitat 

 
Quina mida ha de tenir cada unitat? Quant individus 
han d’estar sota el comandament d’un directiu 
determinat? 
 
Es refereix al nombre de posicions (o unitats) 
contingudes en una sola unitat.  
 
La qüestió de la mida de la unitat pot formular-se des de 
dues perspectives: 
 

a) Quants individus hauran d’estar sota el 
comandament de cada directiu? 

b) Quina forma haurà de tenir la superestructura: 
alta o ampla? 

 
II.6. Sistemes de planificació y control 

 
Fins a quin punt s’ha de normalitzar l’output de cada 
lloc o unitat? 
 
Es necessari donar volum a l’esquelet de la 
superestructura amb vincles laterals en lloc 
d’estrictament verticals. Els dos grups d’enllaços son: 

· els sistemes de planificació i control, que 
normalitzen els outputs 
· els dispositius d’enllaç, que faciliten l’adaptació 
mútua (es veuran en el següent apartat) 

 
Els sistemes de planificació i control s’utilitzen per 
estandarditzar els resultats. L’objecte de: 

a) la planificació consisteix en especificar un 
output desitjat (un nivell d’exigència) en algun 
moment futur 

b) del control consisteix en determinar si s’ha 
acomplert el mateix. 

 
Els plans poden especificar (normalitzar) la quantitat, la 
qualitat, el cost i el calendari d’outputs. 
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II.7. Dispositius d’enllaç 

 
Quins mecanismes de coordinació s’han d’establir per a 
facilitar l’adaptació mútua entre llocs i unitats? 
 
Es refereixen a tota una sèrie de mecanismes utilitzats 
per estimular l’adaptació mútua dins i entre les unitats. 
 
· Llocs d’enllaç. El lloc no te autoritat formal. 
· Grups de treball i comitès temporals i permanents. El 
temporal és un grup convocat per l’acompliment d’una 
tasca i desagrupar-se després del seu acompliment. El 
permanent es una agrupació més estable que es convoca 
amb regularitat per comentar temes d’interès. 
· Directius integradors. Un lloc dotat d’autoritat formal. 
El poder és sobre alguns aspectes dels processos de 
decisió i, en cap cas, sobre el personal del cada unitat. 
· Estructura matricial. Sacrifica la unitat de 
comandament. 
  
II.8. Descentralització vertical 

 
Quant poder de decisió ha de delegar-se als directius de 
línia, baixant per la cadena d’autoritat? 
 
Es refereix a la difusió del poder en la presa de 
decisions. Quan el poder es concentra en un sol punt, es 
diu estructura centralitzada. 
 
La descentralització vertical quan el poder formal es 
delega en forma jeràrquica cap avall fins els 
responsables de línia. 
 
Existeixen dos tipus de descentralització vertical:  
 

a) La descentralització selectiva, on el poder 
corresponent a les decisions de distint tipus 
queda situat en punts diferents de 
l’organització. Està relacionada amb les 
constel·lacions de treball agrupades en base de 
la seva funció i coordina la seva presa de 
decisions recorrent, principalment, a l’adaptació 
mútua. 

b) La descentralització paral·lela correspon a la 
dispersió del poder de molts tipus de decisions 
diferent en un mateix punt. Es regulada, 
principalment, per sistemes de control del 
rendiment. 

 
II.9. Descentralització horitzontal 

 
Quant poder de decisió ha de passar dels directius de 
línia als especialistes del staff i als operaris? 
 
La descentralització horitzontal és el grau de poder 
formal e informal que es dispersa fora de la línia 
jeràrquica entre el que no son administradors (operadors, 
analistes i personal de suport). 

 
Poden presentar-se quatre etapes de descentralització 
horitzontal: 
 
• El poder està en mans d’un sol individu, degut al 

càrrec que ostenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El poder massa a mans de pocs analistes 

(tecnoestructura), degut a la influencia que 
exerceixen els seus sistemes de normalització sobre 
les decisions dels demés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El poder passa als experts (staff de suport i 

tecnoestructura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El poder passa a tots pel fet de ser membres de 

l’organització.  
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III. Anàlisi: Factors de contingència 

 
Existeixen diversos factors de contingència o 
situacionals que influeixen en la selecció d’aquests 
paràmetres de disseny i viceversa. 
 
III.1. Edat i mida 

 
H1: Quan més antiga sigui la organització, mes 
formalitzat estarà el seu comportament. 

H2: L’estructura reflexa l’època en que es va fundar el 
sector. 

H3: Quant més gran sigui la organització, més complexa 
serà la seva estructura, es a dir, més especialitzades 
estaran les seves tasques, mes diferents les seves unitats i 
més desenvolupat el seu component administratiu 

H4: Quan més gran sigui la organització, major serà la 
mida de la unitat mitja. 

H5: Com més gran sigui la organització, mes formalitzat 
estarà el seu comportament 

 
III.2. Sistema tècnic 

 
Es refereix als instruments que s’utilitzen en el nucli 
d’operacions per a produir els productes (es diferencia de 
la tecnologia, la qual es refereix a la base de 
coneixements d’una organització). 
 
Podem distingir dues dimensions: la regulació, que 
descriu la influencia sobre el treball dels operaris, i la 
sofisticació, que descriu la complexitat o el caràcter 
intrincat del sistema tècnic, el grau en que resulta difícil 
la seva comprensió. 
 
H6: Quant més regulat sigui el sistema tècnic, més 
formalitzat resultarà el treball d’operacions i més 
burocràtica serà la estructura del nucli d’operacions. 

H7: Quant més sofisticat sigui el sistema tècnic, mes 
elaborada serà l’estructura administrativa; concretament, 
major i més professional serà el staff de suport, major 
serà la descentralització selectiva (cap el staff) i major 
l’ús dels dispositius d’enllaç (amb la finalitat de 
coordinar el treball del staff) 

H8: L’automatització del nucli d’operacions transforma 
l’estructura administrativa burocràtica en una estructura 
orgànica. 

 
III.3. Entorn 

 
O medi ambient, relacionat amb els mercats, clima 
polític, condicions econòmiques, etc. I es refereix a las 
diverses característiques del context extern. 
 
Per Mintzberg, l’entorn pot ser: 

 
• Estable o dinàmic 
• Complex o simple 
• Integrat o diversificat 
• Munificient u hostil 
• Real o virtual 

 

 
 
H9: Quant més dinàmic és l’entorn, més orgànica resulta 
l’estructura 

H10: Quant més complex sigui l’entorn, mes 
descentralitzada quedarà l’estructura 

H11: Quant més diversificats estiguin els mercats de la 
organització, major serà la tendència a dividir-la en 
unitats basades en el mercat (suposant que existeixin 
economies d’escala favorables) 

H12: L’extrema hostilitat de l’entorn condueix a tota 
l’organització cap una centralització provisional de la 
seva estructura. 

H13: Les disparitats en l’entorn estimulen la 
descentralització selectiva de la organització cap 
constel·lacions de treball diferenciades. 

 
III.4. Poder 

 
H14: Quant major es el control extern de la organització 
més centralitzada i formalitzada resulta la seva estructura 

H15: Les necessitats de poder dels membres acostumen a 
generar estructures excessivament centralitzades. 

H16: La moda imposa la estructura del moment (i de la 
cultura) encara que aquesta sigui, en ocasions, 
inadequada.  
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IV. Síntesi: Les configuracions estructurals 

 
Entre els elements estudiats en els apartats anteriors 
(Mecanismes de coordinació, Paràmetres de disseny i 
Factors de contingència) es poden formar un conjunt de 
configuracions naturals. Mintzberg presenta set 
configuracions estructurals on a cadascuna d’elles 
domina un dels cinc mecanismes de coordinació, es veu 
el paper de maxima importancia de cadascuna de les 
parts de la organització i s’utilitza un determinat tipus de 
descentralització. 
 
Configuració  Mecanisme de Coord. Part fonamental 
Estructura simple Supervisió directa Apix estrategic 
Burocracia 
maquinal 

Norm. Processos Tecnoestructura 

Burocracia 
professional 

Norm. Habilitats Nucli d’operacions 

Forma divisional Norm. Outputs Linia mitja 
Adhocracia Adaptació mutua Staff de suport 
Missionera Norm. Normes Ideologia 
Política - - 

 
Podem explicar aquesta correspondència si considerem a 
la organització com si la estiressin des de set direccions 
diferents. La majoria de organitzacions experimenten 
cadascuna de les cinc forces; no obstant, donat que les 
condicions fan que predomini una d’elles, la organització 
acaba per estructurar-se d’acord amb la configuració 
corresponent.  
 
IV.1. Estructura simple o empresarial 

 
La estructura és senzilla i semblant a una gran unitat que 
consisteix en un (o pocs) gerents executius que dominen 
i un grup d’operadors que fan el treball bàsic. 
 
Com exemple, una petita empresa rígidament controlada 
personalment pel seu propietari. 
 
Part fonamental: Àpix estratègic 
Mecanisme de coordinació: Supervisió directa 
Paràmetres de disseny:  

Especialització del lloc: Poc 
Preparació i adoctrinament: Poc 
Formalització del comportament: Poc 
Agrupació: Funcional 
Mida dels unitats: Amplia 
Sistema de planificació i control: Poc 
Dispositius d’enllaç: Poc 
Descentralització: Centralització 

Factors contingència: 
 Mida: Petita  

Edat: Jove 
Sistema tècnic: Poc sofisticat 
Entorn: Senzill i dinàmic 
Poder: Fort pel director 
 

 
 
 

IV.2. Burocràcia maquinal 
 
És filla de la revolució industrial, quan els llocs es van 
tornar altament especialitzats i els treball altament 
estandaritzat. Primer requereix que la pròpia 
organització elabori la seva administració amb una gran 
Tecnoestructura que dissenya els seus sistemes 
d’estandarització. Aquestes organitzacions encaixen amb 
la producció massiva. 
 
Com exemples: Una oficina de correus, una presó, una 
aerolínia i una petita empresa d’assegurances. 
 
Part fonamental: Tecnoestructura 
Mecanisme de coordinació: Estandardització processos 
Paràmetres de disseny: 

Especialització del lloc: Molta vert. i horitz. 
Preparació i adoctrinament: Poc 
Formalització del comportament: Molta 
Agrupació: Funcional 
Mida dels unitats: Ampla baix i estreta dalt 
Sistema de planificació i control: Plan. accions 
Dispositius d’enllaç: Poc 
Descentralització: Descentralització horitzontal 
limitada 

Factors contingència: 
 Mida: Gran  

Edat: Vella 
Sistema tècnic: Poc sofisticat 

Entorn: Senzill i estable 
Poder: Extern 
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IV.3. Burocràcia professional 

 
Aquí predomina l’impuls cap la professionalització. Al 
tenir que dependre dels professionals capacitats, la 
organització ha de fer cessió del seu poder i la estructura 
resultant es horitzontal i altament descentralitzada. 
Existeix poca necessitat de tecnoestructura ja que la 
principal estandarització succeeix com a resultat de la 
capacitació que es du a terme fora de la organització. 
Donat que els professionals treballen bastant 
independentment, la mida de les unitats pot ser gran. Per 
donar suport als professionals, normalment, cal staff de 
suport nombrós.  
 
Exemples: hospitals, universitats. 
 
Part fonamental: Nucli d’operacions 
Mecanisme de coordinació: Estandardització habilitats 
Paràmetres de disseny: 

Especialització del lloc: Molta horitzontal 
Preparació i adoctrinament: Molta 
Formalització del comportament: Poc 
Agrupació: Funcional i de mercat 
Mida dels unitats: Amplia a la base i estreta dalt 
Sistema de planificació i control: Poc 
Dispositius d’enllaç: A l’administració 
Descentralització: Horitzontal i vertical 

Factors contingència: 
 Mida: Varia 

Edat: Varia 
Sistema tècnic: No regulador i poc sofisticat 
Entorn: Complex i estable 
Poder: Dels professionals, influencia de la moda 

 
IV.4. Forma divisional o diversificada 

 
És semblant a la professional però en lloc d’individus 
està formada per unitats de línia intermitja, comunment 
dites divisions. Cada divisió te la seva pròpia estructura. 
La divisionalització es fa perquè les línies dels seus 
productes son diversificades i això es produeix quan es 
tracta de organitzacions grans i velles. 
 
Part fonamental: Línia mitja 
Mecanisme de coordinació: Estandardització outputs 
Paràmetres de disseny:  

Especialització del lloc: Alguna horit. i vert. 
Preparació i adoctrinament: Alguna 
Formalització del comportament: Molta 
Agrupació: De mercat 
Mida dels unitats: Amplia a dalt 
Sistema de planificació i control: Molt control del 
rendiment 

Dispositius d’enllaç: Poc 
Descentralització: Descentralització vertical limitada. 

Factors contingència: 
 Mida: Grans  

Edat: Velles 
Sistema tècnic: Divisible, semblant que al burocracia 
maquinal 
Entorn: Senzill i estable 
Poder: Línia mitja 

 

 
IV.5. Adhocracia o innovadora 

 
Cap de les configuracions descrites encaixa amb algunes 
organitzacions actuals que necessiten la innovació en 
formes complexes. Es necessiten estructures per 
projectes que puguin fusionar a experts de diferents 
especialitats en equips creatius que funcionin 
harmoniosament. La Adhocracia es una estructura 
orgànica que utilitza l’adaptació mútua  i els dispositius 
d’enllaç. 
 
Part fonamental: Staf de suport o nucli d’operacions 
Mecanisme de coordinació: Adaptació mútua 
Paràmetres de disseny: 

Especialització del lloc: Molta horitzontal 
Preparació i adoctrinament: Molta preparació 
Formalització del comportament: Poc 
Agrupació: Funcional i de mercat 
Mida dels unitats: Estretes 
Sistema de planificació i control: Planificació 
d’accions limitada 
Dispositius d’enllaç: Molts 
Descentralització: Selectiva 

Factors contingència: 
 Mida: - 

Edat: Jove 
Sistema tècnic: Sofisticat i automatitzat 
Entorn: Complex i dinàmic 
Poder: Expert 
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IV.6. Misionera 

 
Quan una organització es dominada per la seva 
ideologia, es seus membres son estimulats a romandre 
units i, per conseguent, tenen tendència a tenir una 
divisió del treball difusa, amb poca especialització en els 
llocs. Allò que maten units a la organització es la 
estandarització de les normes, el que els membres 
comparteixin els mateixos valors i creences. La clau per 
assegurar-ho és la socialització. 
 
Part fonamental: Ideologia 
Mecanisme de coordinació: Estandarització de les 
normes 
Paràmetres de disseny:  

Especialització del lloc: 
Preparació i adoctrinament: Adoctrinament 
Formalització del comportament: 
Agrupació: 
Mida dels unitats: 
Sistema de planificació i control: Poc 
Dispositius d’enllaç:  
Descentralització:  

Factors contingència: 
 Mida:  

Edat: Velles 
Sistema tècnic: Poc complex 
Entorn: 
Poder: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.7. Política 

 
Es defineix millor per allò que no té que per allò que té. 
No té cap aspecte que predomini, a excepció del poder. 
Quan una organització no té una part que predomini, cap 
mecanisme de coordinació sobresortint i cap forma 
estable de centralització, és probable que tingui 
dificultats ajustant el conflictes interns. Allò que 
caracteritza el seu comportament es l’impuls a la 
desunió. 
 
Part fonamental: - 
Mecanisme de coordinació: - 
Paràmetres de disseny:   

Especialització del lloc: - 
Preparació i adoctrinament: - 

Formalització del comportament: - 
Agrupació: - 
Mida dels unitats: - 
Sistema de planificació i control: - 
Dispositius d’enllaç: - 
Descentralització: - 

Factors contingència: 
 Mida: - 

Edat: - 
Sistema tècnic: - 
Entorn: - 
Poder: (***) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta configuració reflexa un poder que es 
tècnicament il·legítim ja que no te autoritat formal. El 
resultat és que, sovint, l’activitat política és divisòria i 
conflictiva i acostuma a enfrentar als individus i grups en 
contra dels mes legítims sistemes d’influència. 
 
Pot ser útil descriure l’activitat política en termes de 
jocs. Mitnzberg (1993:416) en va identificar tretze. 

Jocs de resistència a l’autoritat: 
- Insurrecció 
Jocs per contrarestar la resistència a l’autoritat: 
- Contrainsurrecció o antirebeldia 
Jocs per aconseguir una base de poder: 
- Patrocini (amb superiors) 
- Elaboració d’aliances (entre iguals) 
- Construcció d’imperis (amb subordinats) 
- Pressupost (amb recursos) 
- Experiència (amb coneixements) 
- Opressió (amb l’autoritat) 
Jocs per a vèncer als rivals: 
- Línia contra l’staff 
- Camps rivals 
Jocs per aconseguir canvis a l’organització: 
- Candidats estratègics 
- Denuncies 
- Rebels 
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IV.8. El pentàgon com a conclusió 

 
En cert sentit les configuracions estructurals no 
existeixen en absolut: al cap i a la fi, no son mes que 
paraules i esquemes sobre el paper i no la realitat en si. 
En qualsevol organització que no sigui totalment trivial, 
les estructures reals son enormement complexes, molt 
més que qualsevol de les set configuracions que 
constitueixen una teoria i, com tota teoria, simplifiquen 
necessàriament i deformen, per tant, la realitat. 
 
Però no per això s’haurien de rebutjar les configuracions, 
donat que la tria per part del lector no correspon a la 
teoria versus la realitat sinó les distintes teories 
possibles. No hi ha ningú que pugui dominar tota la 
realitat al seu cap: no hi ha ment capaç de contenir-la, 
per la qual cosa assimilem pensaments, impressions i 
creences respecte a la realitat i mesures de la mateixa 
que denominem fets. Però tot això resulta inútil si no 
s’ordena d’alguna manera. D’aquí que el nostre cap 
retingui simplificacions comprensibles –conceptes, 
models, teories- que ens permeten catalogar les dades i 
les experiències. Per tant, l’elecció del lector es 
converteix en una de les varies alternatives de 
catalogació, es a dir, en una teoria possible. 
 
Per donar al lector una orientació comenta una sèrie de 
possibles aplicacions de la teoria: 
 
a) Les configuracions com un conjunt de forces bàsiques 
en la organització. 
 
Les configuracions representen un conjunt de cinc forces 
que estiren a les organitzacions en cinc direccions 
estructurals diferents.  
 

 
 
Aquestes forces figuren en el pentàgon i passem a 
enumerar-les a continuació: 
 

• La força de la direcció. Exercida per l’àpix 
estratègic inclinant-se per la centralització, per la 
coordinació mitjançant la supervisió directa i, per 
tant, per la estructuració de la organització en forma 
de Estructura Simple. Impulsa cap el liderat. 

• La força per a l’eficiència. Exercida per la 
tecnoestructura inclinant-se per la coordinació 
mitjançant la normalització –particularment del 
processos de treball- amb la finalitat d’augmentar la 
seva influencia, i d’aquesta manera, per la 
estructuració de la organització en forma de 
Burocràcia Maquinal. Impulsa cap la 
recionalització. 

• La força per a les habilitats. La exercida pels 
operaris inclinant-se per la professionalització, la 
coordinació mitjançant la normalització de les 
habilitats amb la finalitat de maximitzar la seva 
autonomia i estructurar així la organització en forma 
de Burocràcia Professional. Impulsa cap la 
professionalització. 

• La força de la concentració. La exercida pels 
directius mitjos, inclinant-se per una fragmentació, 
ansiosos d’obtenir autonomia per a gestionar les 
seves pròpies unitats, limitant la coordinació a la 
normalització dels outputs, i per tant, a favor de que 
la organització adopti una estructura de forma 
Divisional. Impulsa cap la fragmentació. 

• La força per a la innovació. La exercida per l’staff 
de suport (i pels operaris en la adhocràcia operativa) 
inclinant-se per la col·laboració (i la innovació) en la 
presa de decisions, la coordinació mitjançant la 
adaptació mútua  i, per tant, la estructuració de la 
organització en forma d’adhocràcia. Impulsa cap la 
col·laboració. 

• La força per a la cooperació. La exercida per la 
ideologia que junta forces. Impulsa cap la unitat. 

• La força per a la competència. La exercici per la 
política que representa la separació. Impulsa cap la 
desunió. 

 
b) Les configuracions com tipus purs. 
 
Tractarem al conjunt de les configuracions com una 
tipologia de formes ideals o pures, cadascuna d’elles es 
una descripció d’un tipus bàsic d’estructura organitzativa 
i de la seva situació. 
 
c) Les configuracions com base per a descriure els 
híbrids estructurals. 
 
Hi ha híbrids que semblen perfectament lògics, que 
corresponen a la necessitat de reaccionar simultàniament 
davant més d’una força vàlida. 
 
d) Les configuracions com a base per a descriure 
transicions. 
 
Ens ajuda a entendre com i perquè les organitzacions 
efectuen transicions d’una estructura a una altra. Han 
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sorgit dues pautes principals en aquestes transicions, 
ambdues relacionades amb les etapes de 
desenvolupament estructural de les organitzacions. La 
primera s’aplica a les organitzacions que comencen en 
entorns senzills; flueix per la part esquerra del pentàgon , 
començant per dalt. La segona s’aplica a les 
organitzacions sorgides en entorns complexos i comença 
en la part inferior dreta del pentàgon desplaçant-se cap 
alt i cap l’esquerra. 
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