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Comissões 

Comissão é um grupo de pessoas ao qual se atribui um assunto para ser 
estudado ou projeto para ser desenvolvido. É esta característica de ação em 
grupo que distingue a comissão dos outros instrumentos administrativos. As 
comissões têm recebido uma infinidade de denominações: comitês, juntas, 
conselhos, grupos de trabalho, etc., revelando forte discordância quanto à 
sua nomenclatura. 

  

Sobre a natureza e o conteúdo das comissões, também não existe 
uniformidade de critérios, pois certas comissões desempenham funções 
administrativas, outras executam funções técnicas, outras estudam 
problemas, outras ainda apenas fornecem recomendações. 
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Características das Comissões 

  

A comissão não é um órgão da estrutura organizacional, pois: 

  

 Enquanto o órgão tem um objetivo específico, próprio e particular, a 
comissão tem um objetivo que geralmente abrange vários órgãos 
(assuntos interdepartamentais). 

 Enquanto cada órgão tem o seu pessoal próprio, a comissão tem 
participantes que, na realidade, pertencem a vários e diferentes 
órgãos e a vários e diferentes níveis hierárquicos, que são cedidos 
provisoriamente. 
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 Enquanto o órgão tem uma posição definida na estrutura 
organizacional, a comissão é proposta em termos de assessoria de 
algum órgão e em dependência desse órgão. 

 O órgão funciona ininterruptamente durante todo o período de 
funcionamento da empresa, ao passo que a comissão funciona 
esporádica ou intermitentemente durante certos dias ou em 
determinadas horas. 

 Enquanto um órgão é permanente e definitivo na organização, a 
existência da comissão é provisória e instável. 
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Vantagens das Comissões 

 

 Tomadas de decisões e julgamentos grupais: intercâmbio de ideias e 
uma diversidade de opiniões que enriquecem as alternativas de 
soluções apontadas. 

 Coordenação: é uma maneira eficiente de obter a coordenação, 
principalmente quando os planos a serem executados envolvem 
diferentes áreas, órgãos e pessoas da empresa, para alcance de 
objetivos múltiplos. 

 Transmissão de informações: na medida em que as partes afetadas 
pertencem a diversas áreas e órgãos da empresa. 
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 Restrição à delegação de autoridade: a utilização das comissões pode 
ser decorrente ao temor da delegação de muita autoridade a um só 
indivíduo. 

 Consolidação da autoridade: Algumas vezes podem surgir certos 
assuntos que exigem o exercício de um volume amplo de autoridade, 
que nenhum administrador de certo nível tenha individualmente. A 
comissão dá flexibilidade necessária à organização, evitando que a 
estrutura organizacional seja constantemente modificada para atender 
a alterações de autoridade necessárias para a realização de certas 
tarefas. 
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Desvantagens das Comissões 

 Possível perda de tempo na tomada de decisões: dificuldade de 
chegar a um termo comum quando há heterogeneidade de 
participantes. 

 Custo em tempo e em dinheiro: quando o parecer exige 
argumentação, discussão, ponderação e pouca concisão e quando se 
conta com especialistas de alto nível e com altos salários. 

 Substituição do administrador: decisões que, individualmente, alguns 
executivos podem tomar, podem ser frágeis e morosas quando 
tomadas pelas comissões. A liderança é um assunto individual e a 
comissão pode tirar a iniciativa do comando. 
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 Divisão de responsabilidades: o perigo oferecido pela comissão é que 
os seus membros não têm o mesmo grau de responsabilidade. Assim, 
nem sempre todos os indivíduos que compõem uma comissão se 
sentem igualmente responsáveis pelos próprios atos na comissão e, 
muito menos, por certas deliberações da comissão. 

 Exigem um coordenador excepcionalmente eficiente, capaz de vencer 
a tendência para a intransigência ou para a acomodação de alguns 
participantes. 

  


