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ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS (OSM)

A área de Organização, Sistemas e Métodos (OSM) surgiu da necessidade de se organizar as ati-
vidades executadas dentro das organizações em busca de eficiência, tendo em vista a constante 
necessidade de atualização devido a influências de fatores externos (ambientais) e internos.

A seguir, duas definições de OSM que corroboram essa visão:

Chiavenato: “disciplina ou especialidade que trata da definição e do arranjo das principais ca-
racterísticas de todos os processos nas organizações”.

Tadeu Cruz: “estudo das organizações por meio da análise de cada uma das suas atividades, a 
fim de criar procedimentos que venham a interligá-las de forma sistêmica”.

Dentro da OSM, as três condições básicas para o sucesso organizacional são: 

 • Organização: refere-se à estruturação da empresa, à definição das suas áreas internas de 
atividade (departamentalização), à atuação de linha (órgãos diretamente relacionados com 
os objetivos organizacionais) e de staff (órgãos de assessoria e apoio interno aos órgãos de 
linha), canais internos de informação, grau de centralização/descentralização do processo 
decisório, etc. Nesse sentido, a palavra organização significa o ato de organizar, estruturar, 
pôr ordem, consolidar, atribuir autoridade e responsabilidade, definir quem faz o quê e 
quais serão as tarefas organizacionais relevantes e essenciais para o negócio.

 • Sistemas: Djalma Oliveira define sistema como “um conjunto de partes interagentes e inter-
dependentes que conjuntamente formam um todo com determinado objetivo e efetuam de-
terminada função”. O sistema é formado pela entrada (insumo), processo de transformação e 
saídas (resultados). Segundo Chiavenato, a abordagem sistêmica permite envolver atividades 
e assuntos de maneira global e entrosada no sentido de obter resultados acima da expectati-
va, graças à perfeita integração e interação de todos os seus componentes.

 • Métodos: remetem à maneira como as atividades ou as tarefas são realizadas e executa-
das. Constituem o melhor caminho para que as atividades ou as tarefas alcancem os obje-
tivos e os resultados para os quais foram criadas. Os métodos definem o modo de fazer as 
coisas da melhor maneira possível, no sentido de economizar esforços, tempo e recursos e, 
consequentemente, melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho.

A junção dessas três condições permite organizar, sistematizar e metodizar as atividades das 
organizações e das empresas para que seus desafios internos possam ser enfrentados e trans-
formados em padrões de excelência organizacional.
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Os principais objetivos da OSM são:

1. organizar e reorganizar a atividade organizacional;

2. metodizar e racionalizar a atividade organizacional;

3. criar condições para utilizar adequadamente e otimizar o uso dos recursos da organização;

4. promover a integração das atividades que compõem o trabalho organizacional;

5. aumentar a eficiência e a eficácia organizacional e, consequentemente, aumentar a quali-
dade e a produtividade do trabalho;

6. agregar valor ao negócio da empresa e às pessoas nele envolvidas;

7. identificar os indicadores de desempenho da organização e de suas unidades e alavancar 
resultados.

O objetivo último da OSM é buscar melhores resultados para a empresa/organização.

O papel do profissional ou analista de OSM é buscar melhorias, de maneira sistêmica, com 
o objetivo de alcançar resultados eficazmente. Para tal, são necessárias atividades que visam 
melhoria contínua sob o ponto de vista de racionalização do trabalho, arranjo físico (layout, 
leiaute), estrutura organizacional, otimização do trabalho (gestão de processos), alocação de 
recursos, automatização de processos, etc.

Embora seja uma responsabilidade de linha – ou seja, de cada administrador em seu próprio 
departamento –, a OSM é tipicamente uma função de staff e não de linha. A atividade se ca-
racteriza pela forma de atuação e relacionamento com todas as áreas da empresa envolvendo 
aconselhamento, recomendação e assessoria.

Chiavenato prevê duas funções principais para realizar as ações de OSM: Consultor e Analista. De 
maneira geral, o Consultor possui uma visão mais abrangente e global. O Analista trata da análise 
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e desdobramentos, enquanto o Consultor trata da composição e integração. O primeiro levanta 
dados e informações, ao passo que o segundo faz inferências, tira conclusões e faz diagnósticos.

O analista deve possuir razoável conhecimento de métodos e técnicas administrativas (como 
organização, delegação, planejamento, organização e controle, orçamentos, manuais, regula-
mentos, etc.) em conjunto com técnicas de análise na área administrativa (como distribuição 
do trabalho, procedimentos, desenho e controle de formulários, programação do trabalho, dis-
tribuição do espaço físico, etc.), além de técnicas de análise na área de produção (como locali-
zação industrial, tempos e movimentos, gestão de materiais, estoques, layout físico, fluxos de 
trabalho, logística interna), na de escritório (como processamento de dados, comunicação, cor-
respondência, arquivo, reprodução de documentos, conservação e manutenção de edifícios, 
localização física, etc.), na de marketing, finanças, recursos humanos, etc.

O Analista de OSM trabalha com o intuito de colher dados e informações por meio da observa-
ção, da entrevista ou de questionários:

1. Observação: acompanhando o trabalho das pessoas ou o fluxo das atividades para obter 
dados e informações a respeito.

2. Entrevista: fazendo perguntas visando obter respostas que proporcionem dados e informa-
ções a respeito do trabalho ou do fluxo das atividades.

3. Questionários: redigindo perguntas por escrito para serem respondidas no sentido de pro-
porcionar dados e informações.

Evolução do Conceito de OSM

No decorrer da Era Industrial, estruturar uma organização era uma questão de colocar as coisas 
em ordem, definir os recursos necessários e quem deveria administrá-los, estabelecer as tare-
fas a serem executadas e quem deveria executá-las, configurar as relações de autoridade e res-
ponsabilidade, o grau de centralização/descentralização da autoridade de tomar decisões, etc.

Tudo isso era feito pela velha abordagem de Organização e Métodos (O&M), que predominou 
até quase o final do século passado. Sua finalidade era garantir as características burocráticas 
da organização (divisão do trabalho e especialização dos órgãos e pessoas, hierarquia de auto-
ridade, regras e regulamentos, formalização das comunicações e procedimentos sobre rotinas 
e tarefas). No fundo, a velha O&M era conservadora e buscava a burocratização das empresas. 

Contudo, na medida em que o mundo dos negócios ingressou na Era da Informação, a velha O&M 
ficou obsoleta, pois se tornou necessário criar condições para proporcionar uma formatação mais 
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leve, suave, participativa, flexível, incentivadora e mais humana às empresas. Nascia a disciplina 
de Organização, Sistemas e Métodos (OSM), mais orientada para o futuro que para o passado, 
mais focada no cliente que na própria organização ou empresa, mais extrovertida e menos intro-
vertida, mais totalizante e sistêmica e cada vez menos detalhista e analítica, mais criativa e inova-
dora e menos conservadora e metódica. Enfim, mais preocupada em construir as organizações e 
as empresas do futuro que as do presente.

A figura a seguir mostra a contribuição das diferentes Teorias de Administração à OSM.
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Melhoria Contínua X Reengenharia
As organizações podem transformar seus processos de trabalho com base em táticas incremen-
tais (progressivas, evolucionárias) ou radicais (com ruptura).

A Melhoria Contínua é uma evolução incrementa que aproveita os processos atuais e realiza mudan-
ças específicas, ajustes. Tem como base a filosofia Kaizen (melhoria contínua) e usa métodos como 
Gerenciamento da Qualidade Total (TQM – Total Quality Management), Ciclo PDCA, LEAN e Seis Sigma. 

A Reengenharia, por sua vez, é um repensar radical e fundamental dos processos para obter me-
lhorias drásticas no negócio. A filosofia é “jogue tudo fora e recomece do zero”, ou seja, reinven-
tar a empresa, “princípio da folha em branco”. A Reengenharia não procura introduzir melhorias 
nos processos já existentes, mas sim eliminar e reinventar totalmente as regras e os processos, 
bem como de todos os pressupostos fundamentais que lhe servem de base. James Champy e Mi-
chael Hammer foram os responsáveis pela formulação de suas bases conceituais (nos anos 1990), 
seguidos por muitos outros estudiosos que encontraram na tecnologia a força necessária para 
impulsionar organizações que não mais conseguiam responder às pressões competitivas do mer-
cado. Concebida dentro de um contexto de crise para as organizações, a Reengenharia propunha 
a inovação e o desapego às tradicionais formas de gestão organizacional. 

Layout
O layout (arranjo físico, layout) refere-se à forma em que os recursos em geral estão dispostos, 
como: máquinas, equipamentos, insumos, recursos humanos, entre outros. O objetivo do ar-
ranjo físico é alocar da melhor forma possível os recursos, de forma que as atividades sejam 
realizadas em menor tempo e de maneira racional, utilizando eficientemente o espaço disponí-
vel, reduzindo a movimentação de recursos e, consequentemente, o tempo de processamento.

Problemas de leiaute podem ser identificados devido à demora excessiva, fluxo confuso de trabalho, 
excessiva acumulação de pessoas e documentos, descontentamento e baixa produtividade devido à 
projeção espacial inadequada; perda de tempo no deslocamento de uma unidade a outra, etc.

Por meio da alocação racional dos recursos, a organização beneficia-se, segundo Oliveira, por 
meio de:

 • fluxo de comunicação entre as unidades organizacionais de maneira eficiente e eficaz;
 • melhor utilização da área disponível da empresa;
 • fluxo de trabalho eficiente;
 • facilidade de coordenação;
 • redução da fadiga do empregado no desempenho da tarefa;
 • flexibilidade no caso de modificações.

Entre, os princípios básicos do leiaute, estão:
 • dispor próximos os setores que tenham um grande fluxo recíproco de informação ou docu-

mentação, ou que realizem tarefas complementares entre si; 
 • dispor os setores de trabalho de modo a permitir rápida e eficiente supervisão dos empre-

gados; 
 • colocar os setores de atendimento ao público próximos à entrada ou, no caso de edifício, 

no andar térreo; 
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 • alocar arquivos, armários, máquinas e outros utensílios perto das pessoas ou setores que 
deles façam uso mais frequente; 

 • dispor, na medida do possível, as pessoas, os móveis e os equipamentos na mesma direção; 

 • atentar para a boa apresentação visual do ambiente, bem como para os fatores de ambien-
tação, que propiciarão conforto aos empregados e, consequentemente, maior motivação e 
rendimento; 

 • dotar os balcões de atendimento ao público de divisórias internas ou mesmo de gavetas 
para a guarda do material necessário; 

 • se necessário, isolar unidades que utilizam equipamentos que provocam ruídos; 

 • destinar salas ou compartimentos isolados para funcionários cujo trabalho exija grande 
concentração ou tratamento de assuntos sigilosos; 

 • dispor, nos locais de maior concentração de material de fácil combustão e nas dependên-
cias do prédio, os equipamentos de combate ao incêndio; 

 • dispor as mesas de modo que nenhum funcionário fique, continuamente, voltado para 
uma fonte de luz intensa; 

 • alertar para a localização de portas, janelas, pilastras, tomadas, interruptores, lâmpadas, 
dependências de serviço, etc.

Layout de escritórios

Três tipos comuns de layout de escritórios: em corredor, espaço aberto e panorâmico

Corredor: ideal para trabalho em pequenas equipes; incentiva 
relações de grupo, pois as paredes e divisórias de cada sala de-
marcam os grupos (formação involuntária de grupos e a intera-
ção em cada grupo é maior que entre grupos). Exige cuidado na 
“criação” dos grupos e deve-se levar em conta o preço das divi-
sórias e o espaço perdido (pelo menos 5% do espaço perdido 
com paredes).

Aberto: grandes áreas e grande concentração humana; 
privilegia a comunicação e é ideal para tarefas que não exijam 
grande concentração. Geralmente ocupa todo um andar e 
separa espaço apenas para a chefia (que deve ficar de frente 
para os subordinados). Torna difícil o controle disciplinar devido 
ao excesso de pessoas.

Panorâmico: uso parcial de salas individuais com divisórias a 
meia altura; as mesas geralmente seguem o mesmo padrão, 
com diferença na tonalidade; reduz o ruído, permite o envol-
vimento pessoal quando necessário e a supervisão é discreta e 
facilitada; os funcionários podem ser resistentes à mudança e 
pode levar à formação de grupos informais.
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Layout em relação aos clientes

Os tipos mais comuns são representados a seguir.

Distribuição em formato de C: os clientes podem envolver os funcionários (quando há muito aten-
dimento ao cliente), ou os funcionários podem envolver os clientes (quando é necessário mais espa-
ço para o trabalho interno). Os balcões não precisam ser, necessariamente, no formato retangular.

Distribuição em Canto: segue a mesma lógica da distribuição em C, mas os balcões ficam nos 
cantos da sala.

Distribuição Envolvente: clientes sempre envolvem os funcionários.

Miscigenação de clientes e funcionários: funcionários ficam espalhados e os clientes os 
envolvem individualmente; não há divisão.
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Layout produtivo

 • Product layout (Linear): organização com foco no produto, de acordo com a sequência de 
operações a se realizarem. O material se desloca, enquanto as máquinas permanecem fixas.

 • Process layout (Funcional): agrupamento de modo a realizar operações análogas em um 
mesmo local.

 • Cellular layout: contém na sua estrutura todos os recursos transformadores necessários a 
atender o processamento

 • Fixed-position layout (posicional): produto ou projeto mantém-se estacionário, os recursos 
se movimentam.

 • Hybrid layout: utiliza princípios dos demais e permite grande variedade de produtos.

Instrumentos comuns de OSM

Manuais

Um manual é como um livro que traz noções essenciais sobre uma matéria.

Os manuais administrativos são bastante úteis para registrar informações da organização, facili-
tar a implantação de normas, procedimentos e funções administrativas, treinar recursos huma-
nos, padronizar atividades, registrar processos, entre outros.

O cuidado que se deve ter quanto à elaboração do manual é com relação à linguagem a ser uti-
lizada, que deve ser simples, consistente e clara, além da preocupação contínua em atualizá-lo 
frequentemente, para que não haja informações inconsistentes e obsoletas.

Os tipos mais comuns são: o manual da organização (funções), de política e diretrizes, de nor-
mas e procedimentos, do colaborador, de instruções específicas.

 • Manual de organização ou funções: enfatiza os aspectos formais das relações entre os diferen-
tes departamentos – ou unidades organizacionais – da empresa, bem como estabelece e define 
os deveres e as responsabilidades relacionados a cada uma das unidades. Pode-se afirmar que 
toda empresa deve ter o manual de organização. Somente algumas microempresas podem ter 
uma situação em que a falta desse manual não venha a afetar sua eficiência e eficácia. 

 • Objetivos: identificar, formal e claramente, como a organização está organizada; esta-
belecer os níveis de autoridade e as responsabilidades de cada unidade organizacional. 

 • Conteúdo: objetivos da organização; os diversos organogramas da organização (geral e 
parciais); relação das funções a serem executadas pelas unidades; relações de linha e 
assessoria, níveis hierárquicos; grau de autoridade que cada um recebe e pode delegar; 
aspectos de centralização e descentralização.

 • Manual de políticas e diretrizes: uma política ou diretriz pode ser definida como um 
parâmetro para a tomada de decisão. Portanto, esse manual serve para dar orientações 
aos executivos nas tomadas de decisões. 

 • Objetivos: oferecer condições para que os executivos se concentrem em decisões que 
fujam aos padrões normais da organização; permitir um maior nível de delegação; 
facilitar a concentração de esforços, visando aos objetivos gerais da empresa. 



Conhecimento Específico – Organização, Sistemas e Métodos – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 11

 • Conteúdo: conjunto das diversas políticas existentes na organização: marketing, tecno-
logia, logística, recursos humanos, produção, finanças, etc.

 • Manual de normas e procedimentos: normalmente esses manuais são mais numerosos, 
bem como de utilização mais acentuada na empresa. Têm como objetivo descrever as ativi-
dades que envolvem as diversas unidades organizacionais da empresa, bem como detalhar 
como elas devem ser desenvolvidas. 

 • Objetivos: proporcionar uma execução uniforme dos serviços descritos; atribuir às unida-
des organizacionais, competência para definir as orientações a serem incluídas no manual. 

 • Conteúdo: normas: indicação de quem executa (ou pode executar) os diversos traba-
lhos do processo administrativo; procedimentos: indicação de como são executados os 
diversos trabalhos do processo administrativo; formulários: definição dos documentos 
e sua forma de utilização; fluxogramas: gráficos dos diversos procedimentos descritos

 • Manual do colaborador (trabalhador): é particularmente importante em médias e grandes or-
ganizações, e sua utilização aumenta muito nos níveis intermediários e inferiores da empresa. 
Normalmente, o empregado recebe o manual em seu primeiro dia de trabalho na empresa. 

 • Objetivos: propiciar ao novo funcionário seu rápido entendimento da empresa; permi-
tir uma boa interação entre o funcionário e a organização; explicitar os direitos e deve-
res do novo funcionário; facilitar o treinamento do novo funcionário. 

 • Conteúdo: breve resumo histórico da organização; atividades desenvolvidas e objetivos 
da organização; descrição do regime de autoridade; descrição do sistema de incentivos; 
direitos e obrigações do empregado; regime de sanções; formas de recorrer à adminis-
tração da empresa diante de eventuais conflitos; normas de comportamento básico e de 
cumprimento obrigatório; serviços que a empresa proporciona a seus empregados.

 • Manual de instruções especializadas: agrupa normas e instruções de aplicação específica 
a determinada atividade ou tarefa, como, por exemplo, “Manual do vendedor” ou “Manual 
da telefonista. 

 • Objetivos: melhor treinamento de um grupo específico de funcionários; tornar-se um 
guia de trabalho e consulta para o grupo de funcionários. 

 • Conteúdo: informações básicas sobre o cargo e a função; tarefas básicas inerentes ao 
cargo; instruções básicas para execução e avaliação das tarefas; sua interação com ou-
tros cargos da organização.

Formulários

Formulário é um documento com campos pré-impressos nos quais são inseridos os dados e as 
informações, permitindo a formalização das comunicações, o registro e o controle das ativida-
des das organizações.

Os formulários são importantes como meios de comunicação, transmissão e registro de in-
formações. Todo formulário precisa facilitar as operações administrativas e não servir apenas 
como um instrumento burocrático.
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Fluxogramas

Técnica para se registrar um processo de maneira compacta, utlizando-se alguns símbolos 
padronizados.

É a representação gráfica que permite a fácil visualização dos passos de um processo. Descreve, 
passo a passo, a tramitação entre as áreas e as ações realizadas em cada atividade, bem como 
as situações e as condições necessárias para a realização dessas atividades. Ele apresenta a 
sequência lógica de atividades e decisões, de modo a obter uma visão sistêmica do fluxo de um 
processo, possibilitando a realização de análise crítica para detecção de falhas, de gargalos e de 
oportunidades de melhorias.

A visão sistêmica procura enxergar os processos percorrendo toda a organização, ao invés 
de analisar apenas uma área (processos dentro de processos). A partir dessa visão, pode-se 
identificar como se agrega valor na organização, perceber que os clientes são mais importantes 
que funções e entender como o trabalho é feito realmente.



Conhecimento Específico – Organização, Sistemas e Métodos – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 13

Algumas vantagens do fluxograma como ferramenta de análise de processos:

 • É uma ferramenta gráfica simplificada –  um retrato, quadro ou desenho –,sendo muito 
mais representativo do que centenas de palavras escritas. 

 • Permite uma visão global (sistêmica) de todo o processo analisado –  os integrantes de 
cada atividade passam a se ver como componentes do processo e não como uma atividade 
isolada. Passam a ver como podem influenciar ou ser influenciados pelas atividades ante-
cedentes ou subsequentes.

 • Mostra gargalos e oportunidades de aperfeiçoamento no processo. 

 • Define exatamente o pessoal envolvido nas atividades do processo, identificando muitas 
vezes clientes negligenciados em análises anteriores. 

 • Permite fixar limites com maior facilidade.

Mapofluxograma

Representação do fluxograma do processo em uma planta de edifício ou na própria área em 
que a atividade se desenvolve (layout).

1. Inspecionar a matéria-prima;

2. Estocar a matéria-prima;

3. Usinar material;

4. Conferir resultado;

5. Pintar o material;

6. Conferir resultado da pintura;

7. Embalar material;

8. Armazenar o material.

Mapa de processo

Representa os diversos passos ou eventos que ocorrem durante a execução de uma tarefa es-
pecífica, ou durante uma série de ações, podendo registrar o andamento do processo através 
de um ou mais departamentos.

Para documentar todas as atividades realizadas por uma pessoa, por uma máquina, numa es-
tação de trabalho, com o consumidor, ou em materiais, padronizou-se agrupar essas atividades 
em cinco categorias: 
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Operação Processamento, modificação do item

Inspeção Examina o item e o compara a um padrão

Transporte Deslocamento do item de um lugar para outro (não considerado quando 
faz parte da operação ou da inspeção)

Espera Próxima ação não é executada (o item não recebe nenhum valor agregado)

Armazenamento Guardado sob controle

PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Há seis elementos-chave que ajudam um gestor a organizar o trabalho e a projetar a estrutura 
organizacional: especialização, departamentalização, cadeia de comando, amplitude de contro-
le, centralização/descentralização e formalização.

Esses seis elementos são respostas a seis perguntas básicas, conforme o quadro a seguir:

Pergunta Resposta

Até que ponto as atividades podem ser subdividi-
das em tarefas separadas? Especialização do Trabalho

Qual a base (critério) para o agrupamento das 
tarefas? Departamentalização

A quem as pessoas/grupos vão se reportar? Cadeia de Comando –  Hierarquia

Quantas pessoas cada chefe pode dirigir com efi-
ciência e eficácia? Amplitude de Controle

Onde fica a autoridade no processo decisório? Centralização e Descentralização

Até que ponto haverá regras/normas para dirigir 
as pessoas? Formalização
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Os autores da chamada Escola Neoclássica de Administração definiram princípios semelhantes 
aos supracitados: racionalismo, divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude 
administrativa. A principal diferença é o racionalismo, que pode ser definido da seguinte forma: 
dentro de limites toleráveis, os membros de uma organização se comportarão racionalmente, 
isto é, de acordo com as normas lógicas de comportamento prescritas para cada um deles. Em 
outras palavras, uma organização é substancialmente um conjunto de encargos funcionais e 
hierárquicos, cujos membros se sujeitam a normas e funções. Toda organização se estrutura 
a fim de atingir os seus objetivos, procurando, com a sua estrutura organizacional, minimizar 
esforços e maximizar o rendimento. Essa racionalidade, portanto, não é um fim, mas um meio 
de permitir à empresa atingir adequadamente determinados objetivos.

Especialização do Trabalho

É viável, hoje em dia, uma pessoa sozinha criar e montar aviões?

A divisão do trabalho é a maneira pela qual um processo complexo é decomposto em uma série 
de tarefas menores, cada uma das quais é atribuída a uma pessoa ou grupo (departamento). 
Uma atividade, em vez de ser realizada inteiramente por uma única pessoa, é dividida em um 
certo número de etapas, cada uma das quais será realizada por um indivíduo diferente.

A habilidade de um funcionário aumenta com a repetição de uma tarefa, sendo assim, tal divi-
são gera maior produtividade, rendimento do pessoal envolvido, eficiência e, por fim, redução 
dos custos de produção. 

A especialização é uma consequência da divisão do trabalho: cada unidade ou cargo passa a ter 
funções e tarefas específicas e especializadas. Essencialmente, ela faz com que os indivíduos se 
especializem em realizar parte de uma atividade em vez de realizar a atividade inteira.

A especialização pode dar-se em dois sentidos: vertical e horizontal.

A vertical caracteriza-se pelos níveis hierárquicos (chefia), pois, na medida em que ocorre a 
especialização horizontal do trabalho, é necessário coordenar essas diferentes atividades e 
funções. Ex.: Presidência, Diretoria-Geral, Gerências, Coordenadorias, etc.

A horizontal representa a tendência de criar departamentos especializados no mesmo nível 
hierárquico, cada qual com suas funções e tarefas. Ex.: gerência de Marketing, gerência de Pro-
dução, gerência de Recursos Humanos, etc.

A especialização tem limites. Em determi-
nados trabalhos, o excesso de especializa-
ção chegou a um ponto em que as deseco-
nomias humanas (tédio, fadiga, estresse, 
baixa produtividade, perda de qualidade, 
aumento do absenteísmo e da rotativida-
de) superavam em muito as vantagens eco-
nômicas. Por isso, muitas empresas desco-
briram que dar aos funcionários diversas 
tarefas, permitindo que eles realizassem 
uma atividade completa, e colocá-los em 
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equipes com habilidades intercambiáveis, geralmente levava a resultados melhores e ao aumento 
da satisfação com o trabalho.

Departamentalização
Depois de dividir o trabalho por meio da especialização, é necessário agrupar as atividades para 
que as tarefas comuns possam ser coordenadas. Esse agrupamento é chamado de departa-
mentalização.

Departamentalizar é agrupar as atividades e os correspondentes recursos (humanos, materiais 
e tecnológicos) em unidades, de acordo com um critério específico de homogeneidade. Distin-
tos critérios podem ser usados para criar departamentos, sendo os mais comuns: por função 
(funcional); por produtos e serviços; geográfica (territorial, regional); por clientes; por proces-
so; por projeto; matricial e mista.

Cadeia de Comando – Hierarquia

A hierarquia é, basicamente, a especialização vertical. A pluralidade de funções imposta pela especia-
lização do trabalho exige o desdobramento da função de comando, cuja missão é dirigir as atividades 
para que essas cumpram harmoniosamente as respectivas missões. O princípio da hierarquia é o es-
calar: à medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta o volume de autoridade do administrador.

A cadeia de comando é uma linha única de autoridade, que vai do topo da organização até o escalão 
mais baixo e determina quem se reporta a quem na empresa. Ela responde a perguntas dos funcio-
nários do tipo “Se eu tiver um problema, com quem devo falar?” ou “Por quem sou responsável?”

Autoridade

É o direito formal que a chefia tem de alocar recursos e exigir o cumprimento de tarefas por 
parte dos funcionários. A autoridade emana do superior para o subordinado, e este é obrigado 
a realizar seus deveres.

A autoridade:

 • é alocada em posições da organização, e não em pessoas;

 • flui desde o topo até a base da organização –  as posições do topo têm mais autoridade do 
que as posições da base;

 • é aceita pelos subordinados devido à crença na cultura organizacional.

Tipos de autoridade: 

Existem três tipos básicos de autoridade:

 • Autoridade linear, hierárquica, ou única – segue o princípio da unidade de comando: cada 
pessoa deve ter apenas um superior a quem se reportar diretamente. Essa autoridade é única e 
absoluta do superior aos seus subordinados. Um exemplo típico são as organizações militares;
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 • Autoridade funcional, ou dividida – tem como base a especialização, o conhecimento. 
Cada subordinado reporta-se a vários superiores, de acordo com a especialidade de cada 
um –  autoridade é parcial e relativa. Nenhum superior tem autoridade total. Ex.: médicos 
em um hospital;

 • Autoridade de Staff, ou de assessoria – com base no aconselhamento e assessoramento, 
visando orientar e dar suporte a decisões. Ex.: assessoria jurídica, assessoria de imprensa, 
consultoria em gestão, etc.

Responsabilidade

É o dever de desempenhar a tarefa ou atividade, ou cumprir um dever para o qual se foi 
designado. Dentro dos princípios da divisão do trabalho, especialização e hierarquia, cada 
departamento ou cargo recebe determinada quantidade de responsabilidades. Nessa relação 
contratual, tais áreas/cargos concordam em executar certos serviços em troca de retribuições 
ou compensações financeiras.

O grau de responsabilidade é, geralmente, proporcional ao grau de autoridade da pessoa. 
Dessa forma, os cargos de alto escalão possuem maior autoridade e responsabilidade que os 
cargos mais baixos.

Amplitude de Controle

Amplitude administrativa (ou amplitude de comando, ou de controle) é o número de 
subordinados que um gestor tem sob seu comando/supervisão.
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Uma decisão importante no processo de organização é a definição da amplitude ideal de 
comando, ou seja, a quantidade de pessoas que um chefe tem capacidade de gerir com eficácia. 
Há vários critérios para se determinar esse número, por exemplo:

CRITÉRIOS
AMPLITUDE MENOR 

 (4 a 5 pessoas 
supervisionadas)

AMPLITUDE MAIOR  
(8 a 11 pessoas 

supervisionadas)

Similaridade das terefas Os membros da equipe têm 
tarefas distintas uns dos outros

As tarefas dos membros da  
equipe são iguais

Proximidade geográfica Equipe dispersa Todos juntos

Complexidade das tarefas 
supervisionadas

Tarefas altamente  
complexas e variadas Tarefas simples e repetitivas

Necessidade de controle 
sobre a equipe

Equipe precisa de  
controle e direção

Equipe é capaz de  
trabalhar sozinha

Relações com outras 
equipes

Muitas relações, exigindo esforço 
de coordenação

Relações mínimas  
com outras equipes

Necessidade de 
planejamento

Grande necessidade de análise e 
resoluções de problemas

Tarefas mecânicas, sem 
necessidade de planejamento

Um número de subordinados maior do que a amplitude de controle gera perda de controle; 
desmotivação; ineficiência nas comunicações; decisões demoradas e mal estruturadas; e queda 
no nível de qualidade do trabalho.

Um número de subordinados menor do que a amplitude de controle gera capacidade ociosa do 
chefe; custos administrativos maiores; falta de delegação; desmotivação; e pouco desenvolvi-
mento profissional dos subordinados.

Centralização e Descentralização
Muito cuidado! Na disciplina de Administração, os conceitos de Centralização e de Descen-
tralização são distintos daqueles utilizados no Direito Administrativo. Na Administração, esses 
conceitos estão ligados ao poder, ou seja, se um chefe centraliza ou descentraliza seus poderes 
de decisão e de comando.



Conhecimento Específico – Organização, Sistemas e Métodos – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 19

O termo centralização se refere ao grau em que o processo decisório está concentrado em um 
único ponto da organização. O conceito inclui apenas a autoridade formal, ou seja, os direitos 
inerentes de uma posição.

Dizemos que uma organização é centralizada quando sua cúpula toma todas as decisões essen-
ciais com pouca ou nenhuma participação dos níveis inferiores. Por outro lado, quanto maior a 
participação dos níveis inferiores no processo decisório, maior a descentralização.

Centralização

É a concentração do poder decisório no topo da organização. Isso facilita o controle e a coor-
denação das atividades, além de padronizar as decisões e torná-las mais consistentes com os 
objetivos globais da instituição.

Parte do princípio de que as pessoas do topo usualmente são mais bem treinadas e preparadas 
para decisões, eliminando esforços duplicados de vários tomadores de decisão e reduzindo 
custos operacionais.

As principais desvantagens da centralização são: as decisões ficam distanciadas dos fatos e 
circunstâncias, pois os tomadores de decisão têm pouco contato com as partes envolvidas e com 
a situação operacional; maior demora na tomada de decisão, pois depende da disponibilidade do 
gestor; as decisões passam pela cadeia escalar, dando margem a distorções e erros de comunicação.

Descentralização

O poder decisório é deslocado para os níveis mais baixos da administração (fica distribuído pe-
los diversos níveis hierárquicos). É uma tendência moderna, pois proporciona maior autonomia 
aos cargos mais baixos e alivia a carga decisória da alta administração.

A descentralização altera a divisão do trabalho (e das decisões) entre os cargos e os departa-
mentos. Por causa disso, é mais duradoura e tem mais alcance que a delegação (que ocorre 
entre pessoas).

As vantagens são: melhoria da qualidade das decisões, pois os gerentes médios ficam mais 
próximos da operação e, portanto, conhecem melhor a realidade; melhoria no aproveitamento 
das pessoas, com aumento da motivação, da criatividade e da autonomia; alivia os chefes prin-
cipais do excesso de trabalho decisório; agilidade e eficiência: a organização responde de forma 
mais rápida.

As desvantagens são: falta de uniformidade das decisões; insuficiente aproveitamento dos es-
pecialistas centrais; necessidade de maior estrutura de apoio.

Delegação

Delegação é a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para seu subordi-
nado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa delegada.

A delegação pode alcançar apenas tarefas específicas ou um conjunto de tarefas.
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Cuidado: não confundir a responsabilidade funcional/de execução com a responsabilidade final/
do cargo. Diversos autores afirmam que a responsabilidade final do cargo não pode ser delegada. 
Delega-se apenas a execução, ou seja, a responsabilidade pelo bom desempenho de uma tarefa e 
a respectiva autoridade para executá-la. A responsabilidade final pelo cumprimento permanece 
com o delegante e, dessa forma, ele é o verdadeiro responsável e deve manter supervisão aos 
delegados para que cumpram as funções. No serviço público, há previsão legal (leis, resoluções, 
regimentos internos) explicitando responsabilidades e o que pode ou não ser delegado.

Algumas considerações importantes sobre delegação: a autoridade deve ser delegada até o 
ponto, e na medida necessária, para a realização dos resultados esperados e deve ser propor-
cional ao nível de responsabilidade alocada no cargo e/ou na função considerada; A respon-
sabilidade não pode ser delegada, pois nem o chefe nem o subordinado podem livrar-se, to-
talmente, de suas obrigações, designando outros para realizá-las; e a clareza na delegação é 
fundamental, com designação precisa, entendida e aceita por todos os envolvidos no processo.

 Técnicas de delegação:

 • Delegar a tarefa inteira, autoridade e responsabilidade (pela tarefa);

 • Delegar à pessoa certa – nem todas as pessoas têm capacidade e motivação;

 • Comunicação com o subordinado para esclarecer dúvidas e manter controle;

 • Avaliar e recompensar o desempenho.

No quadro a seguir, são citadas as principais diferenças entre descentralizar e delegar.

DESCENTRALIZAÇÃO DELEGAÇÃO

 • Ligada ao cargo
 • Geralmente atinge vários níveis 

hierárquicos
 • Caráter mais formal
 • Menos pessoal
 • Mais estável no tempo

 • Ligada à pessoa
 • Atinge um nível hierárquico
 • Caráter mais informal
 • Mais pessoal
 • Menos estável no tempo

Formalização

A formalização se refere ao grau em que as tarefas dentro da organização são padronizadas.

Quando uma tarefa é muito padronizada, seu responsável tem pouca autonomia para decidir o 
que, quando e como deve ser realizado. A padronização não apenas elimina a possibilidade de 
os funcionários adotarem comportamentos alternativos, como também elimina a necessidade 
de eles buscarem alternativas.

O grau de formalização pode variar muito entre as organizações e dentro de uma mesma 
empresa. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional é o resultado da identificação, análise, ordenação e agrupamento 
das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o sistema de decisão, responsabilidade, 
autoridade e linhas de comunicação, que definem a maneira como se integram as partes de 
uma organização.

 • Sistema de decisão: distribuição da natureza das decisões, dos responsáveis por elas e 
das formas de decidir.

 • Sistema de responsabilidades: distribuição das atividades nas organizações.

 • Sistema de Autoridade: distribuição de poder dentro das organizações – direito formal 
que o ocupante de determinado cargo tem para dar ordens.

 • Sistema de comunicação: forma de integração entre as diversas unidades da organização.

São duas as formatações básicas da estrutura organizacional:

1. Estrutura formal é aquela representada pelo organograma, estatutos e regras. Procura con-
solidar, ainda que de forma geral, a distribuição das responsabilidades e autoridades pelas 
unidades organizacionais da empresa.

2. Estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é formalmente estabe-
lecida pela empresa, as quais surgem e se desenvolvem espontaneamente, e, portanto, 
apresenta situações que não aparecem no organograma.

 • A estrutura informal complementa a estrutura formal; proporciona maior rapidez no pro-
cesso decisório; reduz distorções da estrutura formal; reduz a carga de comunicação dos 
chefes; motiva e integra as pessoas. Ao mesmo tempo, pode gerar problemas como o des-
conhecimento da realidade empresarial pelas chefias, a maior dificuldade de controle e a 
possibilidade de atritos entre as pessoas.

Modelos de organizações

Modelos são os estilos ou padrões de organizações existentes. Há diversos modelos descritos 
na literatura, entretanto, pode-se dizer que suas características variam entre dois modelos 
extremos: o mecanicista e o orgânico.
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Modelo Mecanicista

Estruturas mecanicistas têm esse nome porque buscam imitar o funcionamento automático 
e padronizado das máquinas. As pessoas fazem trabalhos repetitivos, sem autonomia e sem 
improvisação. O modelo mecanicista é chamado de burocrático, pois é tido como sinônimo da 
burocracia racional-legal descrita por Max Weber.

São estruturas rígidas e altamente controladas, adequadas a condições ambientais relativa-
mente estáveis e previsíveis. Organizações desse tipo valorizam a lealdade e a obediência aos 
superiores e à tradição. 

O desenho é piramidal, verticalizado; as tarefas são espe-
cializadas e precisas; regras, regulamentos e procedimentos 
são bem definidos e estão escritos; a hierarquia é rígida e a 
autoridade não pode ser questionada – a fonte da autorida-
de é a posição da pessoa na estrutura organizacional. Além 
disso, a a comunicação vertical é enfatizada; o poder é cen-
tralizado e a responsabilidade pela coordenação e a visão 
do todo pertencem exclusivamente à alta administração.

Modelo Orgânico

Estruturas orgânicas têm esse nome porque imitam o comportamento dinâmico dos organismos 
vivos.

Esse modelo é chamado pós-burocrático ou adhocrático* (de acordo com a demanda, um mo-
delo para cada situação), pois procura se adaptar a condições instáveis, mutáveis. Ambientes 
assim oferecem problemas complexos que, muitas vezes, não podem ser resolvidos com estru-
turas tradicionais.

* Adhocracia é um sistema temporário, adaptativo, que muda rapidamente, com 
poucos níveis administrativos, poucas gerências e pouca normatização, organizado em 
torno de problemas a serem resolvidos por grupos de pessoas dotadas de habilidades 
profissionais diversas.

O desenho orgânico mais achatado e flexível denota a descentralização de decisões e o downsi-
zing (enxugamento –  estratégia para reduzir 
número de níveis e os aspectos burocráticos 
da empresa).

Nesse tipo de organização, há enfoque na 
cooperação/interação e na comunicação de 
natureza informativa (em lugar de ordens). 

A liderança tende a ser democrática; a autoridade é exercida de acordo com a competência 
(hierarquia é imprecisa –  as pessoas podem desempenhar papel de chefe ou de subordinado); a 
capacidade de resolver problemas com autonomia e iniciativa é mais importante do que seguir 
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regras; a especialização é pequena (as tarefas têm escopo amplo e os cargos são definidos mais 
em termos de resultados esperados do que de tarefas).

Burocracia Adhocracia

Estruturas permanentes Estruturas temporárias e flexíveis

Atividades rotineiras ou estáveis; minuciosa 
divisão de trabalho

Atividades inovadoras ou não estáveis; divisão do 
trabalho nem sempre bem definida

Profunda normatização, regras detalhadas e 
definidas pela cúpula Pouca normatização, regras genéricas

Confiança nas regras e procedimentos formais Confiança nas pessoas e nas comunicações

Predomínio da interação vertical (superior –  su-
bordinado); relacionamento baseado em autori-
dade e obediência

Predomínio da interação horizontal; confiança e 
crença recíprocas

Cargos ocupados por especialistas Cargos generalistas (atividades diversas e amplo 
conhecimento)

Hierarquia rígida; tomada de decisões centraliza-
da; pouca delegação

Hierarquia flexível; tomada de decisão descen-
tralizada; delegação

Fatores que Influenciam a Estrutura

Nenhuma organização é exclusivamente mecanicista ou orgânica. Também não há uma estru-
tura ou modelo de organização que seja melhor que outra – cada estrutura é mais adaptada a 
diferentes circunstâncias ou situações.

Os principais fatores que influenciam a escolha da estrutura ideal são: estratégia, tamanho, 
tecnologia e ambiente. Outros fatores podem ser considerados, como recursos humanos e sis-
tema de produção.

 • Estratégia: é a variável mais importante que afeta o tipo de estrutura, afinal, a estrutura orga-
nizacional é uma ferramenta para realizar os objetivos. Ex: se a estratégia exige inovação, é me-
lhor uma estrutura orgânica; se exige redução de custos, é melhor uma estrutura mecanicista.

 • Tamanho: dependendo da quantidade de funcionários, são necessárias diferentes estrutu-
ras para gerenciar a organização. Uma empresa muito grande tende ser mecanicista.

 • Tecnologia: de acordo com o tipo e a complexidade da tecnologia envolvida no trabalho, 
as tarefas podem ser mais rotineiras (linha de produção) ou mais diversificadas (setor de 
pesquisa e desenvolvimento), exigindo diferentes estruturas.

 • Ambiente: as organizações precisam se ajustar ao ambiente, que pode ser estável e unifor-
me ou complexo e dinâmico.

 • Recursos humanos: são as características das pessoas, tais como tipo de formação, 
experiência, perfil psicológico, motivações e mesmo relações pessoais.

 • Sistema de produção: nas empresas de produção em massa, o modelo mecanicista adapta-
-se melhor; já a estrutura orgânica é mais apropriada quando o produto não é padronizado.

A figura a seguir mostra os determinantes e as consequências do desenho da estrutura.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br24

Tipos de organização

Os diferentes tipos de organização são decorrência da estrutura organizacional, ou seja, da 
arquitetura ou formato organizacional que assegura a divisão e coordenação das atividades dos 
membros da instituição. A estrutura é o esqueleto que sustenta e articula as partes integrantes. 
Cada subdivisão recebe o nome de unidade, departamento, divisão, seção, equipe, grupo de 
trabalho, etc.

Cada empresa/instituição monta sua estrutura em função dos objetivos. Apesar da enorme 
variedade de organizações, os autores clássicos e neoclássicos definiram três tipos tradicionais: 
linear, funcional e linha-staff.

É importante ressaltar que os três tipos dificilmente são encontrados em seu estado puro, 
afinal, se tratam de modelos teóricos e, dessa forma, são simplificações da realidade.

Organização Linear

É a forma mais simples e antiga, originada dos exércitos e organizações eclesiásticas. O nome 
“linear” é em função das linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre supe-
riores e subordinados, resultando num formato piramidal de organização. Cada gerente recebe 
e transmite tudo o que se passa na sua área de competência, pois as linhas de comunicação são 
rigidamente estabelecidas.
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É típica de empresas pequenas, com baixa complexidade, mas pode ocorrer em médias e 
grandes com tarefas padronizadas, rotineiras, repetitivas, em que a execução é mais importante 
que a adaptação a mudanças, ou mesmo que a qualidade dos produtos.

Características

 • Autoridade linear, única e absoluta do superior aos seus subordinados, ou seja, cada 
subordinado reporta-se exclusivamente a um superior;

 • Linhas formais de comunicação vertical, de acordo com o organograma. Podem ser para 
cima (órgão ou cargo superior) ou para baixo (órgão ou cargo inferior);

 • Centralização das decisões: a autoridade converge para a cúpula da organização;

 • Aspecto piramidal: quanto mais sobe na escala hierárquica, menor o número de órgãos ou 
cargos. Quanto mais acima, mais generalização de conhecimento e centralização de poder; 
quanto mais abaixo, mais especialização e delimitação das responsabilidades.

Vantagens

 • Estrutura simples e de fácil compreensão e implantação;

 • Clara delimitação das responsabilidades dos órgãos – nenhum órgão ou cargo interfere em 
área alheia;

 • Estabilidade e disciplina garantidas pela centralização do controle e da decisão.

Desvantagens

 • O formalismo das relações pode levar à rigidez e à inflexibilidade, dificultando a inovação e 
adaptação a novas circunstâncias;

 • A autoridade linear baseada no comando único e direto pode tornar-se autocrática, 
dificultando o aproveitamento de boas ideias;

 • Chefes tornam-se generalistas e ficam sobrecarregados em suas atribuições na medida em 
que tudo tem que passar por eles;

 • Com o crescimento da organização, as linhas formais de comunicação se congestionam e 
ficam lentas, pois tudo deve passar por elas.
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Organização Funcional

É o tipo de organização em que se aplica ou o princípio funcional ou princípio da especialização. 
Cada área é especializada em determinado assunto, é a autoridade em um tema. Dessa forma, 
ela presta seus serviços às demais áreas de acordo com sua especialidade.

É possível utilizar tal estrutura quando a organização tem uma equipe de especialistas bem 
entrosada, orientada para resultados, e uma boa liderança.

Características

 • Autoridade funcional dividida: cada subordinado reporta-se a vários superiores simultane-
amente, de acordo com a especialidade de cada um;

 • Nenhum superior tem autoridade total sobre os subordinados. A autoridade é parcial e re-
lativa, decorrente de sua especialidade e conhecimento;

 • Linhas diretas de comunicação, não demandam intermediação: foco na rapidez;

 • Descentralização das decisões para os órgãos especializados. Não é a hierarquia, mas a es-
pecialização que promove a decisão.

Vantagens

 • Proporciona especialização e aperfeiçoamento;

 • Permite a melhor supervisão técnica possível;

 • Comunicações diretas, sem intermediação, mais rápidas e menos sujeitas a distorções;

 • Separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução: há uma espe-
cialização do planejamento e do controle, bem como da execução, permitindo plena con-
centração de cada atividade.

Desvantagens

 • Não há unidade de mando, o que dificulta o controle das ações e a disciplina;
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 • Subordinação múltipla pode gerar tensão e conflitos dentro da organização;

 • Concorrência entre os especialistas, cada um impondo seu ponto de vista de acordo com 
sua área de atuação.

Organização Linha-Staff
É o resultado de uma combinação dos tipos de organização linear e funcional, buscando apro-
veitar as vantagens de ambas e diminuir as respectivas desvantagens. Nela coexistem os órgãos 
de linha (execução) e de assessoria (apoio e consultoria), mantendo relações entre si.

As atividades de linha são aquelas intimamente ligadas aos objetivos da organização (áreas-
-fim). As atividades de staff são as áreas-meio, ou seja, prestam serviços especializados que 
servem de suporte às atividades-fim.

A autoridade para decidir e executar é 
do órgão de linha. A área de staff apenas 
assessora, sugere, dá apoio e presta ser-
viços especializados. A relação deve ser 
sinérgica, pois a linha necessita do staff 
para poder desenvolver suas atividades, 
enquanto o staff necessita da linha para 
poder atuar.

É possível citar algumas atividades que 
são tipicamente de staff**: gestão de 
pessoas, orçamento, compras, almoxa-
rifado, manutenção, tecnologia da in-
formação, assessorias em geral (jurídica, 
contábil, gestão), controle interno, etc.

**Obviamente há exceções, pois a definição de área-meio e área-fim varia de acordo com o 
ramo de atuação, as políticas e os objetivos de cada empresa/instituição.

Características

 • Fusão da estrutura linear com a estrutura funcional;

 • Coexistência de linhas formais de comunicação com linhas diretas;

 • Separação entre órgãos operacionais (executivos) e órgãos de apoio e suporte (assessores).

Vantagens

 • Melhor embasamento técnico e operacional para as decisões;

 • Agregar conhecimento novo e especializado à organização;

 • Facilita a utilização de especialistas;

 • Possibilita a concentração de problemas específicos nos órgãos de staff, enquanto os órgãos 
de linha ficam livres para executar as atividades-fim.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br28

Desvantagens

 • Conflitos entre órgãos de linha e staff: experiências profissionais diversas, visões de 
trabalho distintas, diferentes níveis de formação;

 • Dificuldade de manutenção do equilíbrio entre linha e staff.

Outras formas de organização

Por equipes

Utiliza o conceito de equipe multidisciplinar, buscando delegar autoridade e dispersar a 
responsabilidade (empowerment) por meio da criação de equipes participativas. 

Essa estrutura desmonta as antigas barreiras departamentais e descentraliza o processo 
decisório para as equipes, fazendo com que as pessoas tenham generalistas e especialistas.

É comum, em empresas de ponta, encontrar equipes autogerenciadas cuidando de unidades 
estratégicas de negócios com total autonomia e liberdade. Nessa estrutura, podem existir dois 
tipos de equipes: a permanente, que funciona como uma área normal; e a cruzada, que é a 
união de pessoas de vários departamentos funcionais para resolver problemas mútuos.

A equipe cruzada ajuda a reduzir a barreira entre os departamentos. Além, disso, o poder 
delegado à equipe reduz o tempo de reação a mudanças externas. Outro benefício é a 
motivação do funcionário, pois o trabalho na equipe cruzada é mais enriquecedor.

Organização em Rede

A rede é muito mais do que “uma organização” – é uma entidade que congrega os recursos de 
inúmeras pessoas e, grupos e organizações. Os participantes da rede são autônomos entre si, 
mas são dependentes da rede como um todo e podem ser parte de outras redes.

A organização desagrega as suas funções tradicionais e as transfere para empresas ou unidades 
separadas que são interligadas por meio de uma pequena organização coordenadora, que passa 
a ser o núcleo central. A companhia central retém o aspecto essencial do negócio, enquanto 
transfere para terceiros as atividades que outras companhias podem fazer melhor (produção, 
vendas, engenharia, contabilidade, propaganda, distribuição, etc.). Trata-se de uma abordagem 
revolucionária, na qual as fronteiras das atividades da organização vão se diluindo e as formas 
organizacionais de uma empresa vão se misturando às atividades organizacionais de outras, 
tornando difícil reconhecer onde começa e onde termina a organização em termos tradicionais.

Há vários tipos de redes, cada tipo serve para uma finalidade.
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Comissão ou Colegiado

Comitê ou comissão é a reunião de vários profissionais, normalmente com conhecimentos 
multidisciplinares, para emitir, por meio de discussão organizada, uma opinião a respeito de 
um assunto previamente fixado.

São formados com objetivo de apurar situações ou tomar decisões colegiadas. Não é um órgão 
da estrutura organizacional e pode assumir tipos diversos: formais, informais, temporárias, 
relativamente permanentes, consultivos, diretivos. Exemplos são algumas empresas (inclusive 
públicas) que possuem Conselhos de Administração, Fiscais, etc.

Organização virtual

É uma estrutura que utiliza tecnologia da informação para unir, de forma dinâmica, pessoas e 
demais recursos organizacionais sem tornar necessário reuni-las em um espaço físico e/ou ao 
mesmo tempo para executar seus processos produtivos.

O atributo "virtual" é utilizado para denominar uma lógica organizacional na qual as fronteiras 
de tempo, espaço geográfico, unidades organizacionais e acesso a informações são menos 
importantes, enquanto o uso de tecnologias de comunicação e informação é considerado 
altamente útil. 

O grau de "virtualidade" depende da intensidade na utilização de tecnologias de informação e 
comunicação para interagir com clientes externos ou internos, realizar negócios e operar como 
um todo.

Uma segunda abordagem define uma organização virtual 
como uma rede de organizações independentes, que se 
unem em caráter temporário mediante uso de tecnolo-
gias de informação e comunicação, visando, assim, obter 
vantagem competitiva. A organização virtual se comporta 
como uma única empresa por meio da união das compe-
tências essenciais de seus membros, que podem ser insti-
tuições, empresas ou pessoas especializadas.

Toda organização virtual é uma rede organizacional, mas 
nem toda rede organizacional é uma organização virtual.
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Organograma

É a representação gráfica de determinados aspectos da estrutura organizacional (a apresentação 
completa da estrutura organizacional só pode ser efetuada pelo manual de organização). 

No organograma, ficam claramente evidenciadas as diversas unidades organizacionais (áreas, 
departamentos), sua posição relativa na estrutura geral da empresa (hierarquia, especialidade) 
e suas ligações (canais de comunicação). 

Podem-se ter o organograma geral da empresa e os parciais dos departamentos.

 • Divisão do trabalho: quadros (retân-
gulos) representam o fracionamento 
da organização, em unidades de di-
reção, assessorias, conselhos, gerên-
cias, departamentos, divisões, seto-
res, etc.

 • Autoridade e Hierarquia: as relações 
entre superior e subordinado. 
A quantidade de níveis verticais 
mostra a cadeia de comando, 
ou seja, como a autoridade está 
distribuída desde o diretor que 
tem mais autoridade, no topo da 
estrutura, até o funcionário que 
tem menos autoridade, na base da 
estrutura.

 • Canais de comunicação: as linhas 
verticais e horizontais que ligam os 
retângulos mostram as relações/
comunicações entre as unidades de 
trabalho. A linha contínua representa 
autoridade, na vertical, e coordenação 
na horizontal.

Dependendo da técnica de elaboração aplicada, o organograma poderá evidenciar, além do 
tipo de trabalho desenvolvido o detalhamento do tipo de trabalho; os cargos existentes; os 
nomes dos titulares das unidades; a quantidade de pessoas por unidade; a relação funcional, e 
a relação hierárquica.

Tipos comuns de Organogramas

Além do organograma tradicional (estrutural), representada na página anterior, existem outros tipos:

Organograma Linear

Mostra a distribuição de responsabilidade e de autoridade em uma organização. Estrutura, re-
sumidamente, as atividades básicas e os tipos de decisão relacionados a cada unidade organi-
zacional da empresa.



Conhecimento Específico – Organização, Sistemas e Métodos – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 31

Revela a atividade/decisão de cada posição ou cargo, mostrando quem participa e em que grau 
quando uma atividade/decisão deve ocorrer na empresa.

Organograma Vertical

Identifica, de forma sequencial, os diversos cargos de chefia de uma empresa, preferencial-
mente junto com o nome básico da unidade organizacional (departamento, seção).

Organograma Circular (ou Radial)

Oferece um visual leve e tira o foco da hierarquia, 
por isso, tende a reduzir a possibilidade de confli-
tos entre superior e subordinados, pois as linhas 
de autoridade ficam difíceis de ser identificadas. 

A autoridade hierárquica é representada do centro 
para a periferia e, por isso, a existência de muitos 
níveis hierárquicos dificulta a elaboração.
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DEPARTAMENTALIZAÇÃO

A especialização do trabalho pode ocorrer em duas direções: vertical e horizontal.

A especialização vertical é um desdobramento da autoridade e implica o aumento de níveis 
hierárquicos. A especialização horizontal ocorre quando há necessidade de um maior número 
de órgãos (unidades, departamentos) especializados num mesmo nível hierárquico para facilitar 
a coordenação do trabalho e dar eficiência às atividades. Departamentalização, portanto, é a 
especialização horizontal.

Departamentalizar é agrupar as atividades e correspondentes recursos (humanos, materiais e 
tecnológicos) em unidades, de acordo com um critério específico de homogeneidade.

O conjunto de departamentos forma a estrutura organizacional e é representado graficamente 
por meio do organograma da empresa.

A departamentalização pode ocorrer em pequenas empresas, mas é uma característica típica 
das médias e grandes organizações e é diretamente relacionada com a complexidade das 
operações.

Princípios da Departamentalização

1. Maior uso: o departamento que utiliza mais uma atividade deve tê-la sob sua jurisdição;

2. Maior interesse: o departamento que tiver mais interesse sob uma atividade deve supervi-
sioná-la;

3. Separação do controle: as atividades de controle devem ser autônomas, independentes e 
separadas das atividades que estão sendo controladas;

4. Supressão da concorrência: eliminar a concorrência entre departamentos.

 • Diferenciação: quanto maior for a diferença entre as atividades, maior será a probabilidade 
de ficarem em departamentos diferentes. Exemplos de critérios: diferentes fatores huma-
nos; distintas tecnologias e natureza das atividades; diferentes características ambientais, 
objetivos e estratégias. 

 • Integração: quanto mais integradas forem as atividades (necessidade de coordenação e 
economia da escala), maior será a probabilidade de estarem no mesmo departamento.

Abordagens
Distintas abordagens podem ser utilizadas no desenho dos departamentos, sendo as mais 
comuns a funcional, a divisional e a matricial (somatório da funcional com a divisional). além 
dessas, há a abordagem em equipe (equipes multifuncionais) e em rede (redes de empresas), 
as quais são explicadas no capítulo de estrutura organizacional.
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A abordagem funcional segue o princípio da especialização, separando departamentos de acor-
do com a função desempenhada por cada um na organização (produção, finanças, RH, vendas, 
etc.).

A abordagem divisional segue o princípio das unidades de negócio autônomas (unidades estra-
tégicas de negócio) e cada gestor é responsável pelos resultados de sua unidade. Essa aborda-
gem cria departamentos autossuficientes –  cada divisão possui suas próprias funções operacio-
nais (conjunto de especialistas, áreas funcionais), atuando de forma praticamente autônoma, 
prestando contas apenas à cúpula administrativa da empresa. É mais indicada em organizações 
que produzem diferentes produtos/serviços para diferentes mercados/clientes, pois cada divi-
são focaliza um mercado/cliente independente. Dentro de abordagem divisional, existem va-
riantes, que servem para alcançar diferentes resultados esperados de uma organização e que 
se baseiam em: produtos ou serviços, localização geográfica, clientes, projetos, etc.

Essas duas abordagens definem os critérios (tipos) mais comuns de departamentalização: por 
função (funcional); por produtos e serviços; geográfica (territorial, regional); por clientes; por 
processo; por projeto; matricial; mista.

Departamentalização por Função (Funcional)

É a divisão lógica de acordo com as funções especializadas que são realizadas na organização. 
Cada área (departamento) passa a ser responsável por uma função organizacional específica 
(Marketing, RH, Finanças, Produção, Logística, etc.).

A Departamentalização Funcional cria áreas especializadas a partir do agrupamento de 
funções ou atividades semelhantes, assim, todos os especialistas em determinada função 
ficam reunidos: todo o pessoal de vendas, todo o pessoal de contabilidade, todo o pessoal de 
compras, e assim por diante.

É considerado o tipo mais comum encontrado nas empresas.

A organização foca em si mesma (introversão), sendo indicada para ambientes estáveis, de 
poucas mudanças, com desempenho continuado e tarefas rotineiras. É utilizada, portanto, em 
empresas cujas atividades sejam bastante repetitivas, altamente especializadas e com poucas 
linhas de produtos/serviços.

O administrador principal tem pleno controle dos destinos da organização, entretanto, se o 
tamanho aumenta muito, certos problemas podem surgir: excessiva especialização (novas 
camadas funcionais e novos cargos especializados); estrutura tende a tornar-se complexa, 
piramidal e feudal, acarretando um distanciamento dos objetivos principais.
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Vantagens
 • Agrupa vários especialistas de um mesmo assunto em uma mesma unidade;
 • Concede estabilidade nas atividades e relacionamentos;
 • Simplifica o treinamento e orienta as pessoas para uma função específica, concentrando 

sua competência e habilidades técnicas;
 • Permite economia de escala pelo uso integrado de pessoas, máquinas e produção em 

massa.

Desvantagens

 • Foco na especialidade em detrimento do objetivo organizacional global (cria feudos devido 
à ênfase dos funcionários na própria especialidade);

 • Comunicação e cooperação deficiente entre departamentos;
 • Inadequada para ambiente e tecnologia em constante mudança, pois dificulta a adaptação 

e a flexibilidade.

Departamentalização por Produtos ou Serviços

Agrupa as atividades e decisões de acordo com os produtos ou serviços executados –  todas as 
atividades requeridas para suprir um produto ou serviço deverão ficar no mesmo departamen-
to, atuando com foco no resultado final.

É realizada quando as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços possuem dife-
renciações significativas e necessidades específicas e, por isso, fica mais fácil administrar cada 
produto/serviço individualmente.

Indicada para circunstâncias externas e mutáveis, pois induz à cooperação entre especialistas e 
à coordenação de seus esforços para um melhor desempenho do produto.

Vantagens
 • Fortalece a especialização no produto: fixa a responsabilidade de cada departamento para 

um produto/serviço ou linha de produto/serviço, pois cada uma dessas divisões funciona 
como uma unidade de resultados;
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 • Facilita a coordenação entre as diferentes áreas dentro de cada divisão: a preocupação 
principal é o produto e as atividades das áreas envolvidas que dão pleno suporte;

 • Permite maior flexibilidade: as unidades produtivas podem ser maiores ou menores, 
conforme as condições;

 • Facilita a inovação, pois requer cooperação e comunicação dos vários grupos que 
contribuem para gerar o produto.

Desvantagens

 • Enfraquece a especialização funcional: dispersa os especialistas nas diversas divisões 
orientadas para os produtos;

 • Gera custos operacionais elevados pela duplicidade de atividades, por isso não é indicada 
para circunstâncias externas não mutáveis e para empresas com pouca variabilidade dos 
produtos;

 • É difícil coordenar políticas gerais da organização;

 • Em situações de instabilidade externa, pode gerar temores e ansiedades na força de 
trabalho de determinada linha de produto, em função da possibilidade de desemprego;

 • Pode desestabilizar a estrutura caso um gerente de produto adquira muito poder.

Departamentalização Geográfica (territorial, regional)

Tem ênfase territorial, na cobertura geográfica: cria departamentos tendo como critério os 
locais onde o trabalho será desempenhado, ou então a área de mercado a ser servida pela 
empresa. Todas atividades em determinado território são de responsabilidade de um gestor.

É utilizada geralmente por empresas que cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados 
são extensos e diversificados (clientes e recursos dispersos), ou seja, quando as circunstâncias 
externas indicam que o sucesso da organização depende particularmente do seu ajustamento 
às condições e às necessidades de cada local e/ou região. A orientação da empresa, portanto, é 
mercadológica (extroversão).

Exemplos: as empresas multinacionais têm este nome justamente por utilizarem a estratégia 
geográfica para suas operações fora do país onde estão sediadas; lojas e empresas possuem 
filiais em diversas localidades; agências bancárias; varas judiciais espalhadas pelo interior dos 
estados.
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Vantagens

 • Foco mercadológico: amplia a área de atuação, atingindo maior número de clientes/
fornecedores;

 • Fortalece especialização quanto ao local: agilidade e vantagem competitiva pelo maior co-
nhecimento do local;

 • Permite fixar a responsabilidade de lucro e de desempenho no comportamento local ou 
regional, além de encorajar os executivos a pensar em termos de sucesso de território;

 • As características da empresa podem acompanhar adequadamente as variações de condi-
ções e características locais.

Desvantagens

 • Dificuldade de coordenar políticas gerais da organização: o enfoque territorial pode deixar 
em segundo plano a coordenação da empresa como um todo (aspectos de planejamento, 
execução e controle), em face do grau de liberdade e autonomia nas regiões;

 • Enfraquecimento da especialização funcional: a preocupação estritamente territorial con-
centra-se mais nos aspectos mercadológicos e de produção e quase não requer apoio dos 
especialistas (staff) da matriz da empresa.

 • Duplicação de instalações e de funções;

 • Em situações de instabilidade externa em determinada região, pode gerar temores e ansie-
dades na força de trabalho em função da possibilidade de desemprego ou prejuízo funcional.

Departamentalização por Clientes

 • Agrupa as atividades de acordo com o tipo de pessoa/grupo/empresa para quem o trabalho 
é executado.

 • É indicado quando a organização atende a grupos de clientes com necessidades bastante 
distintas (de acordo com idade, sexo, nível socioeconômico, etc.). Cada departamento 
serve a um grupo de clientes – os clientes são determinantes para o sucesso do negócio e 
requerem diferentes abordagens para vendas, produtos, serviços, etc.

 • Estrutura a empresa “de fora para dentro” (extroversão), enquanto a departamentalização 
funcional, por exemplo, estrutura “de dentro para fora”.
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Vantagens

 • Atendimento personalizado: quando a satisfação do cliente é o aspecto mais crítico da or-
ganização, ou seja, quando um tipo de cliente é o mais importante, e os produtos e serviços 
devem ser adaptados às suas necessidades;

 • Dispõe os executivos e todos os participantes da organização para satisfazer as necessidades 
e os requisitos dos clientes;

 • Possibilita conhecimento e atendimento contínuo e rápido às necessidades específicas de 
diferentes tipos de clientes.

Desvantagens

 • As demais atividades da organização – produção, finanças – podem se tornar secundárias 
ou acessórias, em face da preocupação compulsiva com o cliente;

 • Os demais objetivos da organização – lucratividade, produtividade – podem ser deixados 
de lado ou sacrificados;

 • Pode gerar conflitos com outras áreas em função de tratamentos preferenciais a certos 
clientes.

Departamentalização por Processo

Processo é uma sequência de atividades inter-relacionadas que transforma insumos (entradas) 
em produtos (saídas). 

Seguindo esse conceito, a departamentalização por processos agrupa as atividades de acordo 
com as etapas de um processo. Também denominada departamentalização por fases do 
processo, por processamento ou por equipamento, nela cada departamento é responsável por 
uma fase do processo.

Ela é utilizada quando o produto final é tão complexo que se faz necessário fabricá-lo a partir 
da divisão em processos menores, com linhas de produção distintas. Ela representa a influência 
da tecnologia utilizada pela empresa em sua estrutura organizacional.

Os departamentos funcionam como elos de uma corrente, interligando as etapas de produção 
do início ao fim do processo. O resultado é uma estrutura horizontal direcionada para o 
atendimento das necessidades dos clientes.

A principal característica da organização por processos é ação coordenada entre os 
departamentos –  as funções trabalham de forma coordenada, por meio de comunicação entre 
todos os departamentos envolvidos, para aumentar a eficiência ao longo de todo o processo.

Exemplo: indústria automobilística –  uma linha de produção é um arranjo físico de máquinas 
e equipamentos. Essa linha define o agrupamento de pessoas e de materiais para processar 
as operações.
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A departamentalização por processos é semelhante à por produtos/serviços. A diferença é 
que, na departamentalização por produtos/serviços, o foco é o produto final, enquanto, na 
abordagem por processos, são focados os fluxos de trabalho em si, cada um gerando partes do 
produto final.

Vantagens

 • Fixa a responsabilidade e a união dos esforços dos em determinado processo;

 • Extrai vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento ou da 
tecnologia. A tecnologia passa a ser o foco e o ponto de referência para o agrupamento 
de unidades e posições.

 • Maior especificação dos recursos alocados;

 • Possibilidade de comunicação mais rápida de informações técnicas;

 • Melhor coordenação e avaliação de cada parte do processo;

 • Maiores níveis de produtividade e de qualidade.

Desvantagens

 • Possibilidade de perda da visão global da interligação entre diferentes processos.

 • Quando a tecnologia utilizada sofre mudanças e desenvolvimento revolucionários, a 
ponto de alterar profundamente os processos;

 • Deve haver especial cuidado com a coordenação dos distintos processos.

Departamentalização por Projeto

Projeto é a união temporária de recursos (pessoas, materiais, finanças, tecnologia) para atingir 
um objetivo, sendo realizado conforme parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos e 
qualidade. Em outras palavras, projeto é um trabalho específico, com prazo para acabar e que, 
para sua realização, exige um esforço concentrado de pessoas e recursos sob a responsabilidade 
de um coordenador (gerente do projeto).
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Exemplos de projetos: estádios de futebol, prédios, pontes, estradas, desenvolvimento de 
novas tecnologias, etc.

A departamentalização por projetos, portanto, é utilizada em empresas cujos produtos/serviços 
são complexos e envolvem grandes concentrações de recursos por determinado tempo, 
que exigem tecnologia sofisticada, especialistas de diversas áreas e grande coordenação das 
atividades (por exemplo, uma construtora que realiza inúmeras obras ao mesmo tempo). É 
uma estrutura organizacional flexível/mutável –  capaz de adaptar-se às necessidades de cada 
projeto – e focada em resultados.

Vantagens

 • Foco no resultado – permite melhor atendimento das necessidades dos clientes;

 • Alta responsabilização e engajamento da equipe e do gerente de projetos;

 • Permite a concentração de recursos e especialistas para realizar um trabalho complexo;

 • É uma estrutura organizacional flexível e mutável, que se adapta às necessidades de cada 
projeto;

 • Melhoria no controle da execução – cumprimento de prazos e orçamentos.

Desvantagens

 • Isolamento da equipe no seu projeto –  como cada equipe está focada em seu próprio 
projeto, não há comprometimento com a empresa e há dificuldade de comunicação entre 
os projetos realizados pela organização (dificuldade de coordenar políticas gerais);

 • Em projetos muito grandes, podem ocorrer dificuldades no gerenciamento da equipe;

 • Duplicação de esforços quando dois ou mais especialistas trabalham em um mesmo 
problema ou assunto, mas em projetos diferentes;

 • Cada projeto é único, inédito, e envolve muitas habilidades e conhecimentos dispersos na 
empresa ao longo de seu ciclo de execução. Assim, quando termina uma fase, ou mesmo 
o projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar pessoal ou a paralisar máquinas e 
equipamentos se não tiver outro projeto em vista.
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Departamentalização Matricial

Chama-se matricial, pois combina dois ou mais tipos de departamentalização, formando uma 
grade, conforme a figura a seguir.

Pode ser definida, também, como a combinação da abordagem divisional com a funcional, ou então, 
conforme o tipo mais comum, a combinação da departamentalização funcional com a de projetos.

Do ponto de vista evolutivo, a departamentalização matricial surgiu porque as formas 
tradicionais não eram eficazes para lidar com atividades complexas, envolvendo varias áreas do 
conhecimento e prazos determinados para sua realização. O desenho em matriz permite extrair 
vantagens e minimizar as fraquezas de ambas as estruturas (funcional e de produto/projeto).

As unidades de trabalho são os projetos, enquanto os órgãos permanentes (funcionais) atuam 
como prestadores de serviços, cedendo pessoas e outros recursos. Como a organização de cada 
projeto é temporária, após sua conclusão, as pessoas são alocadas em novos projetos ou então 
ficam exclusivamente em suas áreas funcionais.

Por ser uma estrutura híbrida, cada departamento passa a ter uma dupla subordinação (segue 
orientação dos gerentes funcionais e dos gerentes de produto/projeto simultaneamente), com 
isso, o princípio da unidade de comando deixa de existir.

A autonomia e o poder relativo de cada gestor seriam decorrentes da ênfase dada pela empresa 
aos projetos ou às funções tradicionais, gerando três possíveis estruturas:

 • Matricial forte: ênfase nos projetos: possui muitas das características da organização por projeto. 
Podem ter gerentes de projetos com autoridade considerável e pessoal trabalhando para o 
projeto em tempo integral. O poder do gerente do projeto é soberano e as atividades funcionais 
ordinárias (RH, Marketing, etc.) ficam em segundo plano (quando não são terceirizadas). 

 • Balanceada: embora reconheça a necessidade de um gerente de projetos, não fornece a 
ele autoridade total e os recursos financeiros do projeto.

 • Matricial fraca: ênfase funcional: mantém muitas das características de uma organização 
funcional e a função do gerente de projetos é mais parecida com a de um coordenador ou 
facilitador que com a de um gerente. Os gerentes funcionais possuem mais poder que os 
de projeto, criando grandes conflitos e dificultando o alcance dos resultados. 

O quadro a seguir mostra as características das estruturas funcional, matricial e de projetos.
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Vantagens

 • Maior versatilidade e otimização dos recursos;

 • Forma efetiva para conseguir resultados ou resolver problemas complexos;

 • Mais fortemente orientada para resultados;

 • Maior grau de especialização.

Desvantagens

 • Ambiguidade de papéis e relações das pessoas –  conflito de interesses entre linha e projeto;

 • Duplicidade de autoridade e comando.

Departamentalização Mista

É praticamente impossível encontrar, na prática, a aplicação pura de um único tipo de depar-
tamentalização em toda uma empresa. Geralmente se encontra uma reunião de diversos tipos 
de departamentalização (abordagem multidivisional) em todos os níveis hierárquicos, a qual se 
denomina departamentalização mista ou combinada.
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Há outros tipos menos difundidos de departamentalização (por quantidade, por turno, por 
área do conhecimento etc.), que acabam sendo cópias conceituais dos apresentados aqui e, 
por isso, não foram detalhados.
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SLIDES –  ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS

Organização, Sistemas e Métodos
• Surgiu da necessidade de se organizar as atividades executadas 

dentro das organizações em busca de eficiência, tendo em vista a 
constante necessidade de atualização devido a influências de fatores 
externos (ambientais) e internos.

• Chiavenato: “disciplina ou especialidade que trata da definição e do 
arranjo das principais características de todos os processos nas 
organizações”.

• Tadeu Cruz: “estudo das organizações por meio da análise de cada 
uma das suas atividades, a fim de criar procedimentos que venham a 
interligá-las de forma sistêmica”.

OSM
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OSM
• Objetivos:

1. Organizar e reorganizar a atividade organizacional;
2. Metodizar e racionalizar a atividade organizacional;
3. Criar condições para utilizar adequadamente e otimizar o uso dos 
recursos da organização;
4. Promover a integração das atividades que compõem o trabalho 
organizacional;
5. Aumentar a eficiência e a eficácia organizacional e, consequentemente, 
aumentar a qualidade e a produtividade do trabalho;
6. Agregar valor ao negócio da empresa e às pessoas nele envolvidas;
7. Identificar os indicadores de desempenho da organização e de suas 
unidades e alavancar resultados.

O objetivo último da OSM é buscar melhores resultados para a 
empresa/organização.

OSM
• O papel do profissional ou analista de OSM é buscar melhorias, de 

maneira sistêmica, com o objetivo de alcançar resultados eficazmente.
• Principais atividades: racionalização do trabalho, arranjo físico (leiaute), 

estrutura organizacional, otimização do trabalho (gestão de processos), 
alocação de recursos, automatização de processos, etc.

• Responsabilidade
de linha; mas é 
tipicamente uma
função de staff. 
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OSM - Evolução

OSM:
contribuição
das Teorias

de 
Administração
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Melhoria Contínua X Reengenharia
• Melhoria Contínua: é uma evolução incremental; faz mudanças 

específicas, ajustes. 
‒Tem como base a filosofia Kaizen (melhoria contínua) e usa métodos 

como Gerenciamento da Qualidade Total (TQM – Total Quality
Management), Ciclo PDCA, LEAN e Seis Sigma.

• Reengenharia: é um repensar radical e fundamental dos 
processos para obter melhorias drásticas no negócio.
‒A filosofia é “jogue tudo fora e recomece do zero”. A Reengenharia 

não procura introduzir melhorias nos processos já existentes, mas sim 
a eliminação e total reinvenção das regras e processos, bem como de 
todos os pressupostos fundamentais que lhe servem de base. 
Reengenharia é reinventar a empresa, “princípio da folha em branco”.

Layout
• Arranjo físico (leiaute) refere-se à forma que os recursos em geral 

estão dispostos, como: máquinas, equipamentos, insumos, recursos 
humanos, entre outros. 

• Objetivo: alocar da melhor forma possível os recursos, de maneira 
que as atividades sejam realizadas em menor tempo e de modo 
racional;
‒Permite utilizar eficientemente o espaço disponível, melhorar a 

comunicação, melhorar o fluxo de trabalho, reduzir a 
movimentação de recursos e, consequentemente, o tempo de 
processamento.
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Layout de escritório
• Corredor; Aberto e Panorâmico.

Layout em relação aos clientesLayout



Layout Produtivo
• Product layout – Linear - organização com foco no produto, de acordo

com a sequência de operações a se realizarem. O material se desloca,
enquanto as máquinas permanecem fixas.

• Process layout – Funcional - agrupamento de modo a realizar operações
análogas em um mesmo local.

• Cellular layout - contém na sua estrutura todos os recursos
transformadores necessários a atender o processamento

• Fixed-position layout (posicional) - produto ou projeto mantém-se
estacionário, os recursos se movimentam.

• Hybrid layout - utiliza princípios dos demais e permite grande variedade
de produtos

Manuais
• São como livros que trazem noções essenciais sobre uma matéria.
• Linguagem deve ser simples, consistente e clara; informação atualizada 

constantemente.
• Tipos comuns de manuais:

‒ Organização (funções): identifica a estrutura (áreas, autoridade, 
responsabilidade, organograma).

‒ Política e diretrizes: políticas setoriais para ajudar os executivos na tomada 
de decisão.

‒ Normas e procedimentos: descreve as atividades, fluxogramas, a forma de 
fazer o trabalho. 

‒ Colaborador: propiciar a um novo funcionário o rápido entendimento da 
empresa.

‒ Instruções específicas: explicar uma atividade ou tarefa específica.
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Formulários
• Documento com campos pré-impressos, onde são preenchidos os dados 

e as informações, que permite a formalização das comunicações, o 
registro e o controle das atividades das organizações.

• Os formulários são importantes
como meios de comunicação,
transmissão e registro
de informações. 

• Ajudam na padronização.

Fluxograma
• Representação gráfica dos passos de um processo.

‒ Visão sistêmica do fluxo de um processo
‒ Permite análise crítica, detecção de falhas e melhorias.




