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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante, 

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) para a população brasileira propiciando caminho de o acesso mais rápido ao 

emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras 

de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos 

Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir 

acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de 

jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos 

grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma formação 

e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação 

profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das 

instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia 

diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, 

política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011
Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro aluno,

Certamente há muita bibliografia tratando do tema - métodos e técnicas 
da gestão das empresas – e ele parece ser muito complicado, mas na ver-

dade não é assim. 

O que de fato acontece é que, na maioria das vezes, não temos informações 

apropriadas sobre o assunto e ele se torna estranho. Por exemplo, um dos 

tópicos que as pessoas consideram complicados de entender e de utilizar em 

suas atividades profissionais, trata das técnicas e dos métodos de O & M ou 

de organização, sistemas e métodos.

Então, vamos tratar deste tema com você e tentar explicar de maneira des-

complicada, possibilitando o entendimento a respeito de alguns dos concei-

tos, aplicações e técnicas de O & M.

Iniciaremos nosso livro, abordando aspectos conceituais das escolas e da 

evolução da teoria e prática aplicadas à organização e aos seus sistemas de 

gestão. Na mesma linha temática, estudaremos sobre os sistemas adminis-

trativos e as estruturas organizacionais.

Na sequência, apresentaremos a abordagem conceitual sobre os componen-

tes e os elementos condicionantes da estrutura organizacional, ensejando o 

estudo e a avaliação das estruturas organizacionais e o funcionamento com 

vistas a cumprir os objetivos da organização.

Complementando a proposta do livro de fazer com que você se familiarize 

com o assunto, vamos apresentar as principais ações, técnicas e procedimen-

tos de estudo e levantamento de informações para o estudo organizacional.

Vamos abordar as técnicas de fluxograma, organograma, mapeamento de 

processos, funcionagrama, dentre outras, com as quais será possível enten-

der o funcionamento da organização, das estruturas de operação, e dos 

11



processos, visando, se necessário, providenciar propostas de mudanças e 

reestruturação organizacional.

Seja bem vindo!

Estamos felizes em poder compartilhar estes conhecimentos tão importantes 

com você para uma vida pessoal e profissional de sucesso.

Bons estudos!

Prof. Homero Pampolini Júnior

e-Tec Brasil
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Aula 1 - Escolas e Evolução da Teoria 
e Prática da Administração 
nas Organizações

Nesta aula, você verá alguns conceitos e movimentos históricos 

que fundamentaram as escolas do pensamento administrativo que 

determinam os modelos de gestão das empresas que encontramos 

nos dias atuais.

1.1 A Escola Científica
A Escola Científica do Pensamento Administrativo, da qual resultam des-

dobramentos para o surgimento de outras escolas da administração, está 

vinculada à figura de Frederik Winslow Taylor que é conhecido como o “pai 

da administração científica”. 

Taylor, na visão de Araújo (2001, p. 19), foi quem “rigorosamente mais con-

tribui para a formação da tecnologia de organização, sistemas e métodos, 

principalmente na instrumentalização para fins de racionalização do traba-

lho”, além de precursor da administração científica.

O trabalho de Taylor é conhecido por muitos autores como o trabalho que 

“organizou as tarefas”, razão pela qual a bibliografia sobre o tema reco-

nhece em Taylor o trabalho com “ênfase nas tarefas”, dimensionando-as 

e permitindo que pudessem ser conhecidas passo a passo, e que cada tra-

balhador tivesse conhecimento sobre o que deveria fazer para fazê-la bem.

Esse processo de mapeamento das tarefas deve ser conhecido também pelos 

trabalhadores, pois assim incorpora a imagem de que “se alguém estiver 

utilizando a teoria de Taylor estará aplicando OSM” (ARAÚJO, 2001, p. 20).

1.2 Escola Clássica
Outro autor que também tem importância fundamental para a construção 

do pensamento administrativo e das teorias das organizações é Henri Fayol, 
cujas teorias e fundamentos são conhecidos como a Escola Clássica da 
Administração.



As teorias e fundamentos apresentados por Fayol diferem um pouco dos 

estudos e fundamentos apresentados por Taylor, mas ambos, como 

veremos, são complementares e auxiliam simultaneamente para 

compreendermos o modelo de gestão organizacional atualmente adotado 

pelas empresas.

Fayol defendia a tese de que para administrar uma empresa é necessário 

saber prever, organizar, comandar, coordenar e controlar (ARAÚJO, 2001, 

p. 20) e, para tanto, desenvolveu os 14 (quatorze) princípios da adminis-

tração de uma empresa que são: divisão do trabalho, autoridade, discipli-

na, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interes-

ses particulares ao interesse geral, remuneração, centralização, hierarquia, 

ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e união do pessoal.

Os estudos e os fundamentos de Fayol são conhecidos como aqueles 

que se preocuparam em identificar e reconhecer a necessidade de ver a 

empresa por intermédio de uma estrutura operacional. Fayol não via a 

empresa apenas por meio das tarefas (como defendia Taylor), mas como 

um conjunto de áreas e departamentos, e desta forma, por intermédio da 

“visão estrutural” poderia estabelecer formas e critérios para poder ad-

ministrá-la, utilizando as funções operacionais já citadas anteriormente.

Como reconhece o autor Araújo (2001), a estipulação e os fundamentos 

de Fayol para reconhecer a empresa como um sistema estrutural e com 

princípios de administração, constituem fatores essenciais para a constru-

ção das teses e teorias que hoje constituem o conjunto de organização, 

sistemas e métodos das empresas, cujo tema estamos abordando neste livro.

1.3 A Escola das Relações Humanas
A Escola das Relações Humanas na sequência das Escolas Científica e Clássi-

ca vem contribuir para o avanço dos estudos que constituem as teorias das 

organizações, e sua contribuição se fundamenta na motivação do ser huma-

no, partindo de seus valores individuais e sociais, para que possa desenvolver 

satisfatoriamente suas atividades profissionais.

Mary Parker Follet é, segundo Araújo (2001), considerada a fundadora da 

Escola de Relações Humanas. Araújo (2001) (apud MOTTA, 1995) também 

informa que a Escola das Relações Humanas tem origem nas experiências 

realizadas na fábrica da Western Electric, nos Estados Unidos, quando se 

constatou e analisou a relação da produtividade dos funcionários com a ilu-

minação no local de trabalho. 

Figura 1.1: Henri Fayol
Fonte: Domínio Público/
Wikimedia Commons

Figura 1.2: Frederick 
Winslow Taylor
Fonte: Domínio Público/
Wikimedia Commons
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As deficiências do ambiente físico poderiam prejudicar a produtividade dos 

trabalhadores. Além disso, também poderiam prejudicar a produtividade os 

outros elementos pesquisados: 

a) a ocorrência de movimentos dispendiosos e ineficientes;

b) a fadiga.

Viu só! A história da evolução das teorias das organizações já estava preo-

cupada com o meio ambiente organizacional para melhorar as condições de 

trabalho do trabalhador, há muitos anos.

Dentre os objetivos da Escola das Relações Humanas destaca-se o de iden-

tificar problemas motivacionais e de promover a integração das pessoas e a 

coordenação das suas atividades, contribuindo assim para melhorar os pro-

cessos da organização, seus sistemas e seus métodos de trabalho.

1.4 Escola Estruturalista
A Escola Estruturalista tem fundamentos, segundo Araújo (2001), nas teses 

defendidas pelo estudioso Amitai Etzioni, em seu livro intitulado Organiza-
ções Modernas, onde se encontra uma visão mais equilibrada sobre os estu-

dos das teorias das organizações até então empreendidas. 

Nesta visão estruturalista há um equilíbrio maior entre as forças que favo-

recem a administração superior da empresa e as forças que favorecem o 

empregado e é reconhecida a existência de outras formas de empresas que 

não sejam exatamente industriais.

A abordagem estruturalista discute temas importantes, a saber (ARAÚJO, 

2001, p. 24):

Formalidade e informalidade na empresa. A Escola das Relações Hu-

manas dedicou atenção ao relacionamento informal dos trabalhadores, 

deixando esquecer os aspectos formais necessários que devem existir 

na empresa.

Existência de grupos informais na empresa em decorrência da desin-

tegração da vida social fora da empresa pelo impacto da industrializa-

ção que interferia no trabalho diário. 

Aula 1 – Escolas e Evolução da Teoria e Prática da Administração nas Organizações



A organização e seu ambiente: não se pode desconsiderar os vários 

aspectos do ambiente organizacional e das pessoas nele presentes que 

interferem no cotidiano da organização e seu ambiente organizacional.

 Recompensa material e social: combinam-se ambas as versões de 

recompensa, diferentes da Escola Clássica e de Relações Humanas que 

abordavam parcialmente uma delas.

Fábricas, igrejas, prisões, escolas: não só nas fábricas (indústrias) há 

ambientes sociais e organizacionais, mas também em outros tipos de 

empresas que merecem igual atenção. 

1.5 Escolas mais contemporâneas
Contemporaneamente, encontram-se outras escolas que tratam de assuntos 

não menos importantes para compreender a essencialidade e a importância 

dos estudos das organizações, sistemas e métodos das empresas.

Dentre estas escolas destacam-se:

a) Abordagem de Sistemas Abertos Na abordagem de sistemas 

abertos contemplam-se teses mais complexas acerca das organizações 

e suas posições no mundo do trabalho e no mundo social. As organi-

zações influenciam e sofrem influência das estruturas sociais e do meio 

ambiente em que atuam.

b) Abordagem Contingencial A abordagem contingencial vai além 

do posicionamento da abordagem de sistemas abertos e defende o 

ponto de vista de que “não se consegue um alto nível de sofisticação 

organizacional com a aplicação de um só modelo de dinâmica orga-

nizacional, ou seja, não há uma só forma de tornar uma organização 

eficaz e eficiente” (ARAÚJO, 2001, p. 28).

Resumo
Nesta aula, abordamos os aspectos e os conceitos relacionados às escolas do 

pensamento administrativo e da evolução das teorias da organização para 

que se possa compreender melhor as origens do tema central de nosso livro 

que é a organização, os sistemas e os métodos utilizados para funcionamen-

to de uma empresa.

e-Tec Brasil 16 Organização, Sistemas e Métodos
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Atividade de aprendizagem
•	 Você deve ter percebido que existem tipos diferentes de abordagem para 

identificar o processo e a orientação dos processos de gestão de uma 

organização, e que, embora possamos pensar que todas são iguais, elas 

de fato são bem diferentes. Você consegue identificar na empresa em 

que trabalha, quais são os fundamentos essenciais presentes que lhe 

permitem identificar esta orientação? Sugerimos que faça esta pesquisa. 

Pergunte aos gestores, por exemplo: qual das abordagens das escolas 

da administração seguem? Relate as respostas e veja de qual escola da 

administração mais se aproximam. 

Aula 1 – Escolas e Evolução da Teoria e Prática da Administração nas Organizações
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Aula 2 - Sistemas Administrativos

Nesta aula, serão apresentados conceitos e informações a respeito 

das teorias e aplicações relacionadas aos sistemas administrativos 

que se encontram nas organizações e como podem influenciar o 

bom funcionamento delas. 

2.1 Sistema
Certamente você já deve ter ouvido falar a respeito do que é um “sistema” 

e de como os sistemas podem auxiliar na compreensão de estruturas mais 

complexas, visando facilitar o entendimento de seu funcionamento.

Quer um exemplo: o sistema solar. Os cientistas estabelecem que o sistema 

solar é composto pelo sol, como elemento núcleo e por diversos outros 

elementos e fenômenos astronômicos, incluindo os diversos planetas que 

conhecemos. 

As empresas também funcionam como se fossem um sistema, e neste caso 

elas têm como núcleo elementos diferentes em função dos diversos interes-

ses envolvidos. Os núcleos podem ser, por exemplo, o sistema de produção, 

ou o sistema de pessoas, ou o sistema de finanças, e daí por diante.

Mas, vamos a uma definição de sistema. Segundo o autor Oliveira (2002, 

p. 35): “sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes 

que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e 

efetuam determinada função.”

Veja só como é interessante a observação de que se trata de um conjunto 

de partes interagentes, ou seja, há diversos agentes que compõem o siste-

ma e estes agentes são compostos por pessoas, fatos e situações que não 

são necessariamente semelhantes, requerendo, desta forma, de um espaço 

comum que permita a harmonização das diferenças. Este espaço comum é 

exatamente o sistema.

Ainda cabe observar que estes diversos agentes são interdependentes, ou 

seja, não agem isoladamente, mantêm uma relação de dependência mútua 

entre eles. Assim, a harmonização buscada no espaço do sistema visa aten-

der interesses de todos.



Complementarmente, eles formam um todo unitário que busca a resolução 

para determinados objetivos comuns por intermédio da realização de deter-

minada função.

Entendeu o que é um sistema? E se lhe perguntássemos se sua família é um 

sistema? Como é que você responderia esta questão? 

Sim, sua família é um sistema. Um sistema composto por pessoas que tem 

um núcleo – pai ou mãe, por exemplo, e diversos elementos interagentes e 

interdependentes que podem ser os filhos, os avós, os primos ou os tios que 

vivem em busca da harmonia familiar. Para o funcionamento deste sistema 

familiar, podemos ainda considerar a existência de outros elementos não 

humanos, tais como a casa, os aparelhos eletrodomésticos, os móveis etc., 

fazendo com que o sistema familiar opere adequadamente.

2.2 Sistema Administrativo
Ficou agora mais fácil de entender o que é um sistema administrativo?

A partir do exemplo da sua família como um sistema ficou mais fácil enten-

der que uma empresa é um grande sistema administrativo, subdividido em 

diversos minissistemas administrativos que a fazem funcionar em função dos 

principais objetivos empresariais? 

Vamos lhe explicar como isto funciona.

A empresa, como um grande sistema administrativo de negócios, e como se 

fosse o nosso sistema solar, ou o sistema de sua família.

Dentro da empresa, nós temos diversos departamentos que constituem os 

diversos sistemas administrativos separados em função das áreas de interes-

se de cada um dos departamentos. Temos, então, o sistema administrativo 

de finanças, o sistema administrativo de gestão de pessoas, o sistema ad-

ministrativo de produção etc. (se comparássemos com o sistema solar, os 

planetas Saturno, Plutão, Marte etc. seriam os departamentos ou os minis-

sistemas administrativos).

Cada um dos minissistemas administrativos, ou seja, o de produção, o de 

finanças, o de gestão de pessoas etc., tem funções e objetivos diferentes, 

mas precisam estar unidos para que os resultados individuais produzam os 

resultados que a empresa, como um todo, espera.

e-Tec Brasil 20 Organização, Sistemas e Métodos
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Figura 2.1: Sistema administrativo
Fonte: Elaborada pelo autor.

2.3 Níveis de um sistema
Como citamos nos itens anteriores, o sistema é um conjunto de partes que 

podem ter tamanhos diferentes e funções diferentes, mas quando somados 

e unificados, produzem os resultados objetivados e comuns a todos.

Esta diversidade de tamanhos e de funções pode também estabelecer dife-

rentes níveis e classificação dos sistemas.

Os sistemas podem ser classificados, segundo Oliveira (2002), em sistemas, 

subsistemas e supersistema ou ecossistema. Para o autor:

•	 sistema é o que se está estudando ou considerando;

•	 subsistema são as partes identificadas de forma estruturada que 

integram o sistema; e

•	 supersistema ou ecossistema é o todo, e o sistema é o subsistema 

dele.

Assim, se considerarmos, por exemplo, que nossa empresa é uma produtora 

de refrigerantes, ela tem subsistemas - os departamentos (finanças, gestão 

de pessoas, produção etc.). Ela é o sistema, que está sendo estudado, que 

faz parte de um supersistema ou ecossistema - podemos considerar como 

sendo o mercado do qual ela faz parte, ou seja, o mercado de bebidas. 

Já quanto à classificação, o mesmo autor ordena como sistemas principais, 

sistemas complementares e sistemas de apoio.

Diretoria

Gerente financeiro Gerente comercial

Supervisão
de distribuição

Supervisão
de vendas

Supervisão de
expansão

de mercado

Supervisão
de caixa

Supervisão de 
cobrança

Gerente
administrativo

Supervisão de
recursos humanos

Supervisão de
serviços gerais

Supervisão de
pagamentos
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Se tomarmos como exemplo nossa empresa produtora de refrigerantes, an-

teriormente citada, teremos:

•	 subsistemas principais – subsistema técnico de produção e subsistema 

mercadológico;

•	 subsistemas complementares – subsistema de finanças, subsistema de 

contabilidade e subsistema de gestão de pessoas;

•	 subsistemas de apoio – subsistema jurídico, subsistema de tecnologia 

da informação, subsistema de serviços gerais.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu que a empresa pode ser vista de outra forma, 

como um sistema integrado de pessoas ou de processos, cujos resultados fi-

nais são de interesse coletivo, e por isto precisa funcionar como uma equipe 

de trabalho bem organizada. 

Atividade de aprendizagem
Na empresa em que trabalha, você deve pertencer a algum subsistema ou 

sistema do processo de gestão da empresa. Caso você não esteja trabalhan-

do atualmente, converse com seus pais, ou irmãos, ou amigos, e consulte-os 

a respeito desta atividade de aprendizagem. 

•	 Identifique o subsistema, o sistema ao qual você pertence e liste as rela-

ções de trabalho que você tem com outros subsistemas ou sistemas.

•	 Faça um relato e apresente ao seu gestor para ver se ele confirma sua 

descoberta.
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Aula 3 - Estruturas Organizacionais

Nesta aula vamos avançar um pouco na compreensão do funcio-

namento de uma empresa, considerando seus diversos aspectos e 

especificações. Vamos ver agora a empresa como uma estrutura 
organizacional.

3.1 Estrutura organizacional: conceito

Na aula anterior, vimos que a empresa pode ser analisada como um sistema 

constituído pelos elementos que a compõem. São diversos os elementos 

como em um dos exemplos que citamos – diversos planetas constituem o 

nosso sistema solar. 

Mas, se analisarmos o elemento terra, como elemento deste sistema solar, 

não se pode concluir que para ele existir é necessário que ele esteja consti-

tuído por uma série de atividades, que coordenadas com maior ou menor 

intensidade, fazem com que o sistema funcione adequadamente?

Transportando para a nossa empresa hipotética, não é necessário que cada 

um dos sistemas que a compõem também sejam dotados de elementos e 

fenômenos específicos que façam com que ele funcione adequadamente? 

Sim, é necessário e sob este ponto de vista estrutural é que vamos analisar 

a empresa nesta aula.

Figura 3.1: Estrutura organizacional
Fonte: RRZEicons/@ Creative Commons



Inerte: segundo o Dicionário 
Aulete Digital, “é algo que não 

se movimenta”. Por exemplo: 
Caiu e ficou inerte no chão; ou 

ainda “algo que não reage; sem 
forças”. 
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A estrutura organizacional, segundo afirma Oliveira (2002, p. 90) é um “con-

junto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões 

das unidades organizacionais de uma empresa”.

Nesse conjunto de fenômenos, por exemplo, o fenômeno da autoridade 

no ambiente organizacional, bem como o das comunicações no meio or-

ganizacional precisam funcionar para que, por intermédio deles, somados a 

outros fenômenos da estrutura organizacional, se possa validar os objetivos 

organizacionais com a eficácia desejada.

A organização não é um elemento inerte, são as pessoas que fazem com 

que estes fenômenos se movimentem ao longo do tempo, ao longo dos 

anos. As estruturas organizacionais se movimentam continuamente para se 

adaptarem às realidades contemporâneas nas quais se encontram as empre-

sas, ou até mudam estas realidades, estabelecendo outras novas que serão 

acompanhadas pelo mercado.

3.2 A estrutura formal e a estrutura informal
O autor Oliveira (2002) nos apresenta dois tipos de estruturas organizacio-

nais: formal e informal. Por estrutura formal, entende o autor que: “[...] é 

objeto de grande parte do estudo das organizações empresariais; é aquela 

deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns de seus 

aspectos pelo organograma”. 

Ou seja, esta estrutura formal é aquela que se conhece como o retrato da 

organização. É nela que encontramos as figuras do diretor, do gerente, do 

supervisor, do assistente administrativo, bem como de outros cargos, cujas 

funções estão devidamente descritas em um organograma.

Contudo, observe que existem nas organizações outros fenômenos que não 

podem ser desconsiderados, pois refletem resultados que não são necessa-

riamente programados, mas que acontecem em decorrência da ação e dos 

comportamentos das pessoas que fazem parte desta organização.

Estamos falando dos fenômenos e das estruturas informais que não podem 

ser desconsiderados.

Por estruturas informais, o referido autor, nos ensina que: “[...] é a rede 

de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela 
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estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, o que significa que 

se desenvolve espontaneamente, quando as pessoas se reúnem. Portanto, 
apresenta relações que, usualmente, não aparecem no organograma.”

Este fenômeno, qual seja, o das estruturas informais, é muito conhecido 

nas empresas (a “rádio peão”, por exemplo) e produz desdobramentos, 

muitas vezes, muito significativos. Isto faz com que as empresas devam sem-

pre se preocupar com tais situações, pois elas não estão sob a mira de um 

controle efetivo e podem, pela ausência de controle, gerar desdobramentos 

importantes.

De outra forma, as empresas podem se utilizar destas estruturas informais 

para, desde que bem organizadas e acompanhadas, tomar conhecimento 

de detalhes e obter resultados que não foram previamente estimados, mas 

que acontecem em decorrência da ação e do comportamento das pessoas.

3.3  Outros tipos de estruturas    
 organizacionais
Outros importantes tipos de estruturas organizacionais são aquelas forma-

das pelas diferentes áreas de atuação e funcionamento dos setores internos 

da empresa que, de acordo com sua abrangência, componentes e condi-

cionantes operacionais, irão constituir as células de operação de negócios. 

Assim, temos, por exemplo, empresas que são divididas em células deno-

minadas departamentos que podem ser subdivididos em função de critérios 

condicionantes da natureza de suas operações. 

Segundo Peter Drucker, citado por Oliveira (2002), os fatores internos, que 

influenciam a natureza da estrutura organizacional de uma empresa, são:

•	 a natureza dos objetivos estabelecidos para a empresa e seus fun-

cionários;

•	 as atividades operantes exigidas para realizar esses objetivos;

•	 a sequência de passos necessária para proporcionar os produtos 

ou serviços que os funcionários e clientes desejam ou necessitam;

•	 as funções administrativas a desempenhar;

•	 as limitações da habilidade de cada pessoa na empresa, além das 

limitações tecnológicas;

•	 as necessidades sociais dos executivos e funcionários da empresa 

e;

•	 o tamanho da empresa.
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Baseando-se nestes critérios, tem-se que as empresas podem se constituir 

em sua estrutura organizacional de forma departamentalizada, subdividin-

do-se em áreas funcionais, ou de clientes, ou territoriais, ou por projetos, ou 

em função de estruturas matriciais, dentre outras (OLIVEIRA, 2002).

Resumo
Nesta aula, aprendemos um pouco mais sobre como se constituem as estru-

turas organizacionais que, complementando a teoria da organização como 

um sistema vivo que impulsiona os objetivos empresariais, faz com que as 

organizações se movimentem continuamente, adaptando-se às realidades e 

contemporaneidade exigidas pelo mercado, visando proporcionar os resulta-

dos e a eficácia desejados em seus propósitos.

Atividade de aprendizagem
•	 Na empresa na qual você trabalha há uma estrutura informal? 

•	 Caso você não esteja trabalhando atualmente, converse com seus pais, 

ou irmãos, ou amigos, e consulte-os a respeito desta atividade de apren-

dizagem. Relate a respeito desta estrutura informal e depois verifique 

com seus superiores se eles têm conhecimento a respeito e como eles 

tratam tal situação.
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Aula 4 - Componentes da Estrutura 
Organizacional

Nesta aula vamos prosseguir nossos estudos sobre a estrutura or-

ganizacional. Agora, vamos conhecer, de forma mais detalhada, os 

diversos componentes da estrutura organizacional.

4.1 Responsabilidade
Quando nos referimos a uma organização e sua estrutura de processos e de 

atuação, logo pensamos nas pessoas em diversas funções com obrigações 

de trabalho a serem realizados, ou seja, com responsabilidade pela execução 

de tarefas laborais, e que precisam prestar conta destas atividades para al-

guém superior hierarquicamente, que tem autoridade delegada para cobrar 

tais resultados.

E é assim mesmo. As organizações, lembramos, são sistemas compostos por 

elementos e obrigações interdependentes entre si que buscam resultados 

comuns à organização, e a responsabilidade é inerente ao cumprimento da 

obrigação que uns têm com os outros dentro da estrutura organizacional.

A responsabilidade, segundo o Dicionário Aulete Digital (2012), implica a 

“condição de quem tem obrigação de responder pelos efeitos dos próprios 

atos ou pelos de outros”.

Sob o ponto de vista dos autores Jucius e Schelender (1968, p. 232), citados 

por Oliveira (2002), a “responsabilidade refere-se à obrigação que uma pes-

soa tem de fazer alguma coisa para outrem”.

Sob o ponto de vista empresarial, e considerando os conceitos retro citados, 

a responsabilidade se transforma, de fato, nas obrigações que determinado 

colaborador precisa executar para cumprir com suas tarefas, prestando con-

tas delas à pessoa que lhe atribui estas responsabilidades.

Esta pessoa, a quem se presta conta das obrigações realizadas, deve estar 

revestida de autoridade delegada pela própria estrutura organizacional para 

determinar as obrigações, bem como cobrar o cumprimento delas.



Parece autoritarismo, não é mesmo? Mas não é bem assim. Podemos consi-

derar que se trata muito mais de uma questão disciplinar do que propriamen-

te de autoritarismo, isto porque a cobrança não precisa ser necessariamente 

autoritária, mas pode ser tecnicamente apropriada, de forma a se manter a 

autoridade sem exageros, constituindo-se apenas em ação profissional.

O sistema de responsabilidade vincula o subordinado à autoridade de quem 

lhe apresenta as obrigações e que também lhe cobra. 

Segundo Oliveira (2002), o sistema de responsabilidade usualmente adotado 

para a configuração dos modelos de estruturas organizacionais é conhecido 

como departamentalização, ou em linha e assessoria, ou, ainda, por 

atribuições das unidades de negócios.

O sistema de departamentalização é o sistema que mais se utiliza nas orga-

nizações, e por este motivo julga-se conveniente aprofundar um pouco mais 

o estudo dele. Veremos mais sobre o assunto nas aulas posteriores.

4.2 Autoridade
Outro componente de destaque para a formação da estrutura organizacio-

nal está relacionado ao sistema de autoridade, sobre o qual, certamente, 

você já deve ter tomado conhecimento.

Quem é que, trabalhando em uma organização, não se lembra da figura 

emblemática do chefe.

Pois é, é dele que vamos tratar.

Porém, veja que estamos falando de um princípio de poder com conotação 

e representação moral e social. É um “direito”, uma “prerrogativa de tomar 

decisões e de dar ordens” (Dicionário Aulete Digital, 2012) e como todo 

princípio e direito, exige compreensão mais detalhada, pois se incorre ne-

cessariamente em deveres, e para obtê-lo requer cumprir alguns requisitos.

A autoridade, seguindo a mesma linha de raciocínio dos autores que nos en-

sinaram sobre a responsabilidade, Jucius e Schelender (1968, p. 232, citados 

por OLIVEIRA, 2002), significa:

Emblemática, segundo o 
Dicionário Aulete Digital: 

refere-se a um “emblema” 
(“emblema” significa uma frase, 

um mote, uma sentença que 
expressa um princípio moral, 

associado a uma figura, 
imagem) ou aquilo (ou aquele) 

que serve de emblema; aquele 
que representa simbolicamente 
a essência de algo e neste caso, 

o nosso emblema, nossa 
figura emblemática, este algo 

é exatamente aquele que tem 
“autoridade”. 
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o direito para fazer alguma coisa. Ela pode ser o direito de tomar deci-

sões, de dar ordens e requerer obediência, ou simplesmente o direito 

de desempenhar um trabalho que foi designado. A autoridade pode 

ser formal ou informal.

Cabe destaque no conceito de autoridade, a alguns aspectos importantes 

que se passa a apresentar.

O direito de ter e exercer a autoridade significa, em tese, que todos deveriam 

reconhecer o poder que lhe foi atribuído de forma integral sem questioná-

-lo, mas sabe-se que não é bem assim, muitas vezes a autoridade é atribuída 

sem que sejam cumpridas algumas regras e princípios básicos para indicação 

de quem irá receber o direito da autoridade. 

Atribui-se, por exemplo, autoridade a pessoas que não estão preparadas 

técnica e pessoalmente para exercê-la, causando motivos de desconfiança e 

descrédito no exercício do direito, gerando direito a outrem de questioná-la.

Outra situação se encontra na última parte dos ensinamentos dos autores 

citados anteriormente e se refere ao fato de que a autoridade pode ser for-

mal ou informal.

Na maioria das organizações, encontramos situações em que temos o che-
fe formal, aquele a quem foi atribuído formalmente o direito de exercer a 

autoridade, mas ele pode também não ser reconhecido pelos seus subordi-

nados como o que deveria efetivamente exercer a função. Como dissemos 

a pouco, seus subordinados podem não reconhecer nele as competências 

pessoais, profissionais e técnicas suficientes para exercer a função e, desta 

forma, poderão se recusar informalmente a admiti-lo como autoridade e 

chefe.

Surge, então, o que se denomina de autoridade informal. É a autoridade 

que, embora não elevada a esta condição pela via formal da empresa, exerce 

o poder informal de forma tão significativa que pode, muitas vezes, impedir 

o exercício formal da autoridade atribuída.

Viu só como é complicada esta coisa de ser chefe? Viu como não basta ape-

nas receber o dever de ser chefe para exercer o direito de tomar decisões 

e dar ordens? É preciso mais, é preciso também ser reconhecido em suas 

competências pessoais, profissionais e técnicas para ter o reconhecimento 

de ter autoridade.
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No âmbito do sistema de organização, sistemas e métodos, a figura do 

chefe é de fato formal e reconhecida e sobre ela repousam diversas funções 

e atribuições que integram a estrutura organizacional. A partir desta for-

malidade de autoridade, irão se estabelecer inúmeras relações de trabalho, 

de comando, de princípios profissionais e morais que constituem o sistema 

de hierarquias da empresa, mas não se pode deixar de reconhecer algumas 

interferências, como a da autoridade informal, para que se possam designar 

critérios adequados, visando não errar ao se atribuir direitos e deveres de 

autoridade a algum colaborador.

Ainda sobre o aspecto da autoridade, é importante destacar que a autorida-

de também pode ser considerada sobre outros dois modelos: 

a) o modelo da autoridade hierárquica;

b) o modelo da autoridade funcional.

Vamos entender isto melhor. No modelo de autoridade hierárquica, os 

colaboradores ficam todos subordinados a autoridade de um único chefe, 

seguindo as linhas de comando da estrutura hierárquica da empresa. Por 

exemplo, no departamento financeiro, o gerente financeiro exerce o poder 

e autoridade hierárquica sobre os funcionários do seu setor, assim como o 

gerente comercial, o gerente de produção e assim por diante.

Já na hierarquia funcional, a situação pode se alterar, e é preciso tomar 

cuidado para que esta alternativa não se transforme em um transtorno e 

conflito para ser resolvido.

Na hierarquia funcional, o subordinado poderá ter que se submeter às or-

dens de comando de outro gestor que não é, necessariamente, aquele a 

quem ele está diretamente ligado na hierarquia de cargos da empresa.

Vejamos um exemplo: a empresa tem sua sede em São Paulo e filiais nos 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na sede da empre-

sa estão os diretores Administrativo, Financeiro e um diretor específico que 

trata das unidades regionais.

Imagine, agora, que você é funcionário da empresa, trabalha na filial re-

gional de Florianópolis e desempenha funções no departamento financeiro. 

Nesta filial de Florianópolis, há, também, um gestor que é a pessoa que o 

contratou. 
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Para qual dos diretores, ou gestor, você deverá prestar contas e obediência 

sobre suas atividades? Para o Diretor Financeiro que está sediado em São 

Paulo, para o Diretor das Regionais que também está sediado em São Paulo, 

ou para o gestor da filial que está em Florianópolis?

Pois é, pelo sistema de autoridade funcional, você tem a possibilidade 

de múltiplos chefes e desta forma você, que trabalha no departamento 

financeiro da filial de Florianópolis, tem subordinação funcional a todos, 
mas, obviamente, será preciso muito bom senso de todos eles para evitar 

conflitos.

Assim, quando se estabelecem critérios e princípios para hierarquia funcional 

é preciso tomar muito cuidado no sentido de evitar conflitos decorrentes de 

duplicidade de comando, e, desta forma, prejuízo ao reconhecimento da 

efetiva autoridade de cada um dos envolvidos.

4.3 Comunicações

Figura 4.1: Comunicação no ambiente interno da 
organização
Fonte: VectorOpenStock/@ Creative Commons

Os processos de comunicação no ambiente interno da organização sempre 

foram motivos de grandes problemas na formação e funcionamento da es-

trutura organizacional.

A comunicação precisa ocorrer dentro de uma organização porque ela é ex-

tremamente necessária para que o fluxo normal dos processos internos, das 

ordens, dos comandos, das decisões empresariais funcionem e permitam 

que os negócios da empresa resultem eficazes como de fato se deseja.

Ocorre, entretanto, que a comunicação pode sofrer interferências do meio 

interno, essencialmente vinculadas às pessoas e aos seus comportamentos, 

ou do meio externo e podem provocar desvios e grandes prejuízos ao anda-

mento normal dos negócios da empresa.
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Comunicação, sob a concepção mais simples, se entende como sendo o 

processo mediante o qual duas ou mais pessoas tentam se entender por 

intermédio de meios que serão escolhidos por elas para que, se adequados, 

se possam transmitir informações. 

Para Chiavenato (2000), ainda mais simples, comunicação “é a troca de in-

formações entre indivíduos”.

Outro autor, Gil (1994) de forma mais ampla, considera como comunicação 

um processo em que:

Uma pessoa (emissor) tem uma ideia (significado) que pretende co-

municar. Para tanto se vale de seu mecanismo vocal (codificador), que 

expressa sua mensagem em palavras. Essa mensagem, veiculada pelo 

ar (canal) é interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), 

após sua decifração por seu mecanismo auditivo (descodificador). O 

receptor, após constatar que entendeu a mensagem (compreensão), 

esclarece a fonte acerca de seu entendimento (regulamentação).

Veja que embora o resultado final do processo de comunicação é perfei-

tamente identificado por ambos os autores, a forma de se chegar ao final 

deste processo é bastante diferente.

De acordo com Oliveira (2002, p. 99) no sistema de comunicação deve ser 

considerado:

•	 o que deve ser comunicado;

•	 como deve ser comunicado;

•	 quando deve ser comunicado;

•	 de quem deve vir a informação;

•	 para quem deve ir a informação;

•	 por que deve ser comunicado;

•	 quanto deve ser comunicado.

Ao responder estes questionamentos, certamente se obterão condições para 

monitorar mais adequadamente o fluxo das informações, seus conteúdos e 

seus destinos, evitando problemas maiores que podem decorrer de desvios 

comunicacionais na empresa. 

Outra situação não menos importante e que merece atenção, é a que vincula 

a comunicação interna da organização ao tipo de autoridade exercida. 
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Lembra-se que nos referimos recentemente à autoridade formal e à auto-
ridade informal? Na comunicação também temos esta questão. Temos a 

comunicação formal e a comunicação informal.

A comunicação formal – intencional – é a que faz transitar o fluxo tradicional 

de informações da empresa, e a comunicação informal é aquela que surge 

espontaneamente na empresa, que não foi planejada, mas que decorre da 

compreensão e reação das pessoas para eventos não programados e cujo 

estabelecimento não é controlável na grande maioria das vezes.

A comunicação informal também pode resultar de outro fenômeno muito 

conhecido entre os colaboradores da organização, a famigerada e conhecida 

rádio peão. 

Você já ouviu falar nesta tal de rádio peão? 

É um meio de comunicação alternativo, informal, que faz transitar a comu-

nicação de fatos e eventos que acontecem na empresa sem que tais infor-

mações tenham sido devida e previamente tratadas, gerando, assim, muita 

confusão, muita conversa fiada, muita fofoca e, repetidas vezes, causando 

enormes prejuízos à organização.

O sistema de comunicação sob o ponto de vista da estrutura organizacional 

é, assim como o sistema de responsabilidade e de autoridade vistos nesta 

aula, extremamente importante para o correto e eficaz funcionamento da 

empresa e em razão disto ocupa lugar de destaque nas providências e ações 

pertinentes à organização, sistemas e métodos da empresa. Ainda, deve 

auxiliar na estruturação do fluxo e das formas de comunicação internas e 

externas da empresa.

Resumo
Nesta aula estudamos três fenômenos importantes pertinentes às organiza-

ções – responsabilidade, autoridade e comunicação – eles permitem susten-

tar a estrutura organizacional de forma adequada, possibilitando o correto e 

eficaz funcionamento das operações e processos empresariais.
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Atividade de aprendizagem
•	 Você consegue identificar eventuais ruídos ou provocadores de ruído que 

existam na empresa para a qual você trabalha? Caso você não esteja tra-

balhando atualmente, converse com seus pais, ou irmãos, ou amigos, e 

consulte-os a respeito desta atividade de aprendizagem. 

•	 Liste, pelo menos, 3 ruídos ou situações de ruídos. Converse com ou-

tras pessoas a respeito e depois apresente sua pesquisa ao seu gestor 

principal como forma de contribuição para a melhoria do processo de 

comunicação na empresa.
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Aula 5 - Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Nesta aula, iremos abordar temas que complementam o enten-

dimento dos componentes da estrutura organizacional. Iremos 

tratar dos fenômenos, chamados condicionantes da estrutura or-

ganizacional. Estes condicionantes são fatores que acontecem em 

decorrência da ação de pessoas e meios internos e externos, e pro-

movem contínuas mudanças nos componentes e na composição 

da estrutura organizacional. 

Figura 5.1: Condicionantes da Estrutura Organizacional
Fonte: Adaptado de http://www.eps.ufsc.br/

5.1  O ser humano como condicionante   
 essencial na estrutura organizacional
Você consegue imaginar uma empresa que não dependa da ação de um ser 

humano para que tenha um funcionamento adequado, visando atender os 

objetivos empresariais e de negócios?

Se você respondeu que conhece, que só há robôs trabalhando, e que esta 

empresa não depende da ação de um ser humano para ter um funciona-

mento adequado, você errou!

CONDICIONANTESPOLÍTICAS

SOCIOCULTURAISTECNOLÓGICAS

ECONÔMICAS

ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO



Errou porque muito embora você tenha imaginado que não há pessoas en-

volvidas na operação, estas pessoas existem e condicionam o funcionamen-

to da empresa. 

Não se esqueça de que para os robôs funcionarem é necessário que algum 

ser humano projete suas operações, que algum outro ser humano programe 

suas operações, e ainda mais alguém seja responsável pela sua manutenção 

dentre outras tarefas que aqui não chegamos a citar.

Portanto, a conclusão a que chegamos é de que, independente do tipo ou 

da quantidade de interferência que haja na empresa, o ser humano será o 

fator condicionante mais importante a se considerar na compreensão da 

estrutura organizacional.

Mas, por que preciso saber disso para estruturar os métodos e sistemas da 

empresa?

Porque se você não compreender que deve levar em consideração o com-

portamento, o conhecimento e a contribuição das pessoas para promover a 

organização, os sistemas e os métodos das empresas, você não conseguirá 

mapear os processos adequadamente para atribuir responsabilidades e ativi-

dades a serem desempenhadas, para o resultado finalístico desejado pelas 

empresas.

No estudo das teorias da administração de empresas, encontramos a que se 

denomina Teoria Clássica da Administração, destacando o autor Henri Fayol 

como o maior de seus ícones. Fayol, em sua obra Administração Industrial 
e Geral (1976), revela que o fator humano impõe condicionantes ao fun-

cionamento da estrutura organizacional em função de “suas capacidades 

técnica, de comando, administrativa, de cooperação e de integração” e que 

“à medida que a pessoa sobe na hierarquia” mais necessárias ainda serão 

estas capacidades.

Isto impõe concluir que, quando na atividade de desenvolvimento do traba-

lho de organização dos sistemas e métodos da empresa, iremos definir as 

funções e os cargos, teremos que considerar estas e outras condicionantes 

do fator humano na composição da estrutura organizacional.

Resultado finalístico é uma 
expressão utilizada para 

estabelecer as metas e os 
objetivos mais imediatos que 

se desejam na operação da 
organização, dependendo, 

inclusive, do tipo de tarefa a 
ser desenvolvida. O resultado 

finalístico pode ser, por exemplo, 
um aumento de vendas, ou em 
um programa de treinamento, 

o melhor índice de capacitação 
possível decorrente desse 

treinamento. 
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5.2  O ambiente externo influenciando a  
 estrutura organizacional
Todas as empresas, independente do setor em que operam, ou dos clientes 

que tenham ou queiram ter, precisam desenvolver, ter e manter inúmeras 

formas de relacionamento com o seu ambiente externo.

Lembrando que, como o ser humano é um condicionante essencial à estru-

tura organizacional, a empresa não sobrevive sozinha, de forma indepen-

dente, eliminando qualquer tipo de relacionamento com seus stakeholders.

O ambiente externo importa à organização desde o início de seus negócios, 

à medida que a empresa necessita conhecer seus clientes, seus mercados de 

atuação, sua forma de negócios, suas estratégias de operação e negociação 

e, continuamente, a empresa deverá estar sempre a par das variações, mu-

danças e transformações que ocorrem em seu ambiente externo para poder 

se ajustar a ele.

Se a empresa não atuar de forma estratégica, visando estar sempre integra-

da às transformações do ambiente externo, certamente, perderá grandes 

oportunidades de se ajustar às novas demandas do mercado e perderá com-

petitividade e valor perante seus clientes.

Estas constantes transformações do ambiente externo irão produzir, 

necessariamente, constantes transformações no ambiente interno e, por 

consequência, na estrutura organizacional das empresas. 

Já, o ambiente interno é um fator condicionante importante para a contínua 

atualização e transformação necessária da estrutura organizacional.

Imagine você! Se uma empresa fabricante de automóveis não estivesse sem-

pre atenta às mudanças e transformações do ambiente externo de seu ne-

gócio? Que tipo de carro esta empresa estaria produzindo hoje? O mesmo 

carro do modelo de 1950, quando ela começou a produzir seus veículos? 

Será que este é o modelo que as pessoas, hoje, querem consumir? Certa-

mente que não, por isso é importante as empresas estarem sempre atentas 

ao ambiente externo para assimilarem adequadamente as necessárias trans-

formações em sua estrutura organizacional.

O stakeholder é uma pessoa ou 
um grupo que legitima as ações 
de uma organização. É formado 
pelos funcionários da empresa, 
gestores, gerentes, proprietários, 
fornecedores, clientes, o Estado, 
credores, sindicatos e diversas 
outras pessoas ou empresas 
que estejam relacionadas 
com uma determinada ação 
ou projeto. Fonte: <http://
www.significados.com.br/
stakeholder/>. 
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5.3  Objetivos e estratégias como fator  
 condicionantes de sucesso
Você sabe o que é um objetivo no contexto empresarial? E o que é uma 

estratégia?

Vamos responder a estas perguntas.

Objetivo, segundo a visão do autor Oliveira (2002, p. 107), é “o alvo ou a 

situação que se pretende atingir” e estratégia, segundo o mesmo autor, é 

“a definição do caminho mais adequado para alcançar o objetivo”.

Em função destas duas definições fica mais fácil compreender como é impor-

tante perceber que os objetivos e as estratégias são fatores condicionantes 

da estrutura organizacional, da mesma forma que é importante entender 

que a estrutura organizacional irá se submeter a constantes transformações 

decorrentes das inúmeras mudanças dos objetivos e das estratégias empre-

sarias que deve seguir, acompanhando as transformações do mercado.

No mesmo sentido, ao pensarmos sobre os processos de organização, sis-

temas e métodos de funcionamento de uma empresa, devemos sempre ter 

em mente que a empresa deverá estar preparada para responder a estas 

mudanças.

5.4 A tecnologia
As organizações atuais passam por necessárias mudanças em suas estrutu-

ras organizacionais em decorrência da imprescindível atualização dos fatores 

tecnológicos a que estão submetidas.

Imagine que você estivesse procurando um emprego e só conseguisse em 

uma empresa, como auxiliar administrativo, e que para desenvolver esta 

função tivesse que trabalhar como datilógrafo, operando uma máquina de 

escrever manual, da marca Olivetti, ou Remington?

Seria inviável sua tentativa de trabalhar, pois, provavelmente, você não en-

contraria nem mesmo uma escola de datilografia para lhe ensinar o ofício 

de datilógrafo.

O fator tecnologia é tão ou mais importante para as organizações atual-

mente, como são os fatores ligados ao ser humano e seus comportamentos 

sociais e organizacionais.
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A empresa que não se preocupar com a condicionante de tecnologia para 

adequar seus processos, seus sistemas e sua estrutura organizacional estará 

condenada a fechar as portas em função de absoluta falta de condições de 

funcionamento.

E veja que não estamos nos referindo apenas a ter tecnologia de ponta 

para atender nossos clientes, mas também para funcionar como empresa 

produtora de bens e serviços, pois os nossos fornecedores certamente esta-

rão operando com processos tecnológicos atualizados, caso contrário nem 

mesmo esses fornecedores estarão dispostos a operar conosco, por absoluta 

ausência de condições.

O fator tecnologia impõe mudança e atualização nos processos operacionais 

de fabricação, de administração, de atendimento a clientes, de atendimento 

a fornecedores, de atendimento às inúmeras operações e negócios empre-

sariais internos e externos, indispensáveis ao correto e adequado funciona-

mento da empresa.

Resumo
Nesta aula, tratamos de temas que se vinculam a fatores condicionantes 

ao funcionamento das estruturas organizacionais, e cuja ocorrência deter-

mina providências e ações no contexto da organização, dos sistemas e dos 

métodos de operação da empresa, capazes de fazer com que ela funcione 

adequadamente, atendendo suas necessidades de produção, bem como no 

atendimento eficaz de seus clientes. 

Atividade de aprendizagem Nesta aula, estudamos um tema que não é mui-

to comum aos funcionários de uma empresa. Estamos falando dos stakehol-
ders. 

•	 Faça uma pesquisa em uma empresa e identifique quais são os principais 

stakeholders. 

•	 Relate-os e faça um pequeno mapa, relacionando-os com as suas respec-

tivas áreas de interesse. 

Aula 5 – Condicionantes da Estrutura Organizacional
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Aula 6 - Implantação, Análise, 
Avaliação e Reestruturação 
da Estrutura Organizacional

Nesta aula estudaremos conceitos, técnicas e processos visando 

à implantação, análise e avaliação, e reestruturação da estrutura 

organizacional. Ao final da aula, você poderá entender melhor es-

tas importantes etapas que permitem conhecer aspectos compo-

nentes e condicionantes da organização que contribuem para o 

melhor funcionamento dela.

Figura 6.1: Reestruturação 
organizacional
Fonte: Yoichi R. Okamoto/@ Creative Commons

6.1 A implantação
Como vimos nas duas últimas aulas, toda empresa tem em 

sua estrutura elementos que a compõem e também há fa-

tores condicionantes que fazem com que estes elementos 

funcionem de forma mais ou menos eficaz. 

Ainda, não se pode esquecer que as empresas são idea-

lizadas, criadas e compostas por pessoas diferentes entre 

si e que os fatores condicionantes do comportamento hu-

mano interfirem no funcionamento das empresas.

Então, um dos grandes desafios diários no funcionamento das empresas 

sempre será buscar os resultados organizacionais de lucro e rentabilidade 

almejados pelos acionistas, mas essencialmente, harmonizar e equilibrar as 

diversas forças diferentes dos elementos condicionamentos dos seres huma-

nos que as compõem, para que se possa caminhar convergentemente aos 

resultados financeiros esperados.

A implantação de uma estrutura organizacional irá determinar regras de po-

der, de autoridade, de responsabilidade, de função e funcionamento, contri-

buindo assim para que sejam evitados conflitos, reduzindo atritos pessoais, 

e auxiliando para que os objetivos organizacionais se sobreponham a even-

tuais critérios pessoais e subjetivos na condução dos negócios da empresa.

A implantação de uma nova estrutura organizacional presume, inicialmente, 

o desencadeamento de transformações que podem gerar desconfiança e 

resistência das pessoas que já trabalham na empresa, acostumadas a se 

submeterem a antigas estruturas empresariais organizadas. Então, será 
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necessário trabalhar para sensibilizar e preparar as pessoas para estas 

mudanças.

Também, quando a estrutura organizacional está sendo implantada a partir 

da própria empresa, o risco que se corre é o de que as pessoas que passa-

rão a integrar esta estrutura tenham uma carga de conhecimento de outras 

empresas com estruturas diferentes, ou ainda de empresas que também não 

tinham a devida estrutura empresarial organizada. Desta forma, ela irá ter 

como referência a sua experiência passada e tenderá a se comportar com 

a mesma resistência na empresa cuja estrutura empresarial está sofrendo o 

processo de organização.

Segundo Oliveira (2002, p. 110), deve-se considerar os seguintes aspectos 

quando se trata da implantação da estrutura organizacional:

Quadro 6.1: Estrutura organizacional

1. Ter consciência de que a estrutura organizacional mais adequada depende 
da atual.

2. Ter consciência da importância do fator humano.

3. Somente a qualidade técnica da nova estrutura organizacional poderá ser 
insuficiente para o sucesso da mudança.

4. Imprescindível ter um planejamento da mudança para evitar ou minimizar 
eventuais resistências.

5. Verificar previamente situações alternativas que melhor se adaptem à 
proposta da nova estrutura

6. Promover sempre que possível, em função dos níveis de autoridade e poder, 
a participação de interessados para tomada de decisão.

7. Sempre, antes de decidir pela mudança, analisar, identificar as diversas 
variáveis a serem consideradas, o que será mudado, eventuais problemas, e 
prováveis consequências. Simule situações negativas ou positivas que podem 
resultar da decisão de mudar.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002).

Ainda, no que concerne à implantação, atribui-se especial importância à sen-

sibilização e reforço de todos sobre o conhecimento acerca de outros fatores 

formais e conceituais que direcionam a organização e seu funcionamento 

diário, tais como os valores morais, éticos e de condução dos negócios em-

presariais. Sugere-se que esta sensibilização e reforço devem anteceder a 

tomada de decisões a respeito da implantação de estruturas organizacionais, 

ou mesmo de alteração nas estruturas já existentes, visando modificação do 

quadro atual, para que não se tomem por desnecessárias as propostas de 

alteração em curso.
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Contundente: segundo o 
Dicionário Aulete Digital, pode 
ser: que pode causar contusão 
(objeto contundente); que não 
pode ser contestado ou refutado 
(provas contundentes; argumen-
tos contundentes); que agride 
ou causa sofrimento (palavras 
contundentes); que revela con-
tundência, firmeza de propósito 
(tom contundente); muitíssimo 
agressivo. 
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6.2 A problemática da resistência
O fenômeno da resistência das pessoas frente a situações diárias, sejam elas 

no âmbito pessoal ou no âmbito organizacional, é fato comum, mas sempre 

geram desdobramentos que exigem providências prévias para se evitarem 

consequências danosas, ou providências mais contundentes.

As propostas de implantação de estruturas organizacionais iniciais ou das 

já existentes provocam desdobramentos e efeitos sobre as pessoas que po-

dem não admitir inicialmente a revisão e implantação de novas propostas, 

lançando-se a reagir da maneira mais fácil que é resistir a toda e qualquer 

tentativa de exclusão da zona de conforto na qual se encontram.

Os processos de sensibilização e de reforço conceitual acerca dos propósi-

tos organizacionais citados no item anterior contribuem sobremaneira para 

evitar eventuais resistências, vez que informam e preparam previamente as 

pessoas, ao tempo que podem desencadear o processo de participação nas 

mudanças, fazendo com que estas pessoas se sintam parte do processo de 

mudança, e não sejam apenas afetadas pelas mudanças sem que tenham 

tido oportunidade de se manifestar sobre elas.

A resistência das pessoas a eventuais mudanças na estrutura organizacional 

as remete à presunção de fatos e consequência que nem sempre são reais, 

mas podem, caso desconhecidas, provocar grandes incompreensões. Dentre 

os fenômenos de presunção, destacam-se as dúvidas quanto à manutenção 

da condição financeira e de salários, das alterações no status de poder, da 

sobrecarga de trabalho e das alterações nos aspectos de relacionamento e 

de convivência social, sugerindo o rompimento de relações já estabelecidas 

(OLIVEIRA, 2002, p. 477).

Visando evitar ou minimizar os efeitos das resistências, algumas providên-

cias, além daquelas já citadas anteriormente neste tópico, poderão ser em-

preendidas. Destacam-se as que nos apresenta o autor Mello (1978):

•	 informar fatos, necessidades, objetivos e prováveis efeitos da mu-

dança;

•	 persuadir sobre fatores que levaram à decisão da mudança;

•	 solicitar colaboração no diagnóstico, na decisão e no planejamen-

to de ações decorrentes.
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6.3  Análise e avaliação da estrutura   
 organizacional
O procedimento de análise e avaliação da estrutura organizacional impõe 

providências, visando conhecer adequada e mais profundamente quais 

são os processos atuais da estrutura organizacional, suas características, as 

atuais formas de atuação, considerando inclusive os aspectos relacionados 

à estrutura de poder, de responsabilidade e de atuação, e os resultados que 

estão sendo colhidos por este modelo adotado.

Além disto, para que se possa obter elementos comparativos que subsidiem 

uma tomada de decisão sobre os resultados do atual modelo adotado, será 

igualmente importante que se tenha ideia, minimamente, do padrão e re-

sultados que se desejava alcançar, pois caso contrário não fará sentido a 

comparação, vez que não estavam presentes elementos comparativos.

O procedimento de análise e avaliação da estrutura organizacional deve le-

var em conta aspectos, tais como: os dos resultados financeiros alcançados 

pela organização; os aspectos relacionais e de comportamento dos colabo-

radores; os aspectos de contribuição interpessoal, visando crescimento das 

relações humanas e com vistas à produção de resultados; as contribuições 

visando à melhoria de processos de produção e adequação das condições 

e posicionamento da empresa frente ao mercado e às demandas mercado-

lógicas que exigem constantes transformações e mudanças dos perfis de 

atuação da empresa frente a seus clientes. 

Os diagnósticos da análise e avaliação da empresa poderão apontar resulta-

dos em sentidos diversos, tais como:

•	 no âmbito da estrutura físico-material da empresa, exigindo investimen-

tos, por exemplo, na reestruturação de equipamentos, instalações, má-

quinas e equipamentos etc.;

•	 no âmbito da estrutura de processos de produção e de trabalho, reque-

rendo mudanças nas condições e processos de produção e desenvolvi-

mento das demais atividades que fazem parte do contexto de negócios 

da empresa; 

•	 no âmbito das relações formais e informais da empresa que incluem as 

relações comportamentais, pessoais, de poder, de responsabilidade, de 

funções, de contribuição para os objetivos empresariais etc.
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Para todos os itens identificados na análise e avaliação da estrutura organi-

zacional deverão ser tomadas providências, visando à adoção de novas polí-

ticas de atuação da empresa com vistas à construção de uma nova estrutura 

organizacional, corrigindo os problemas existentes.

Estas novas políticas de atuação da empresa deverão, dentre outras coisas:

•	 adequar a estrutura organizacional da empresa à situação atual 
das empresas congêneres do mercado no qual ela atua;

•	 promover adequação das estruturas organizacionais aos requisitos 
tecnológicos do setor em que atua;

•	 em função do diagnóstico rearranjar o processo decisório, inclusive 
com hipótese de descentralização; 

•	 ajustar e reorientar ações empresariais com vistas a resultados e 
objetivos empresariais previstos e desejados;

•	 racionalização das operações dos processos e das atividades.

Resumo
Nessa aula, você aprendeu algumas técnicas e procedimentos de como se 

devem realizar práticas, visando à análise, avaliação e implantação de es-

truturas organizacionais. Também, teve conhecimento acerca de eventuais 

resistências que podem advir destes procedimentos e como se deve lidar 

com elas. 

Atividade de aprendizagem
•	 Você já se manifestou resistente a alguma mudança que se pretendeu 

fazer na sua organização, que você julgou não ser necessária?

•	 Caso você não esteja trabalhando atualmente, converse com seus pais, 

ou irmãos, ou amigos, e consulte-os a respeito desta atividade de apren-

dizagem. 

•	 Relate sua resistência e repense a respeito, para ver se você continua 

certo ou se já mudou de opinião, ou pode mudar.

Congênere: segundo o 
Dicionário Aulette Digital: “Que 
pertence ao mesmo gênero; 
que é idêntico ou semelhante; 
que tem a mesma origem que 
outro”.
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Aula 7 - Conhecendo a Organização: 
Estudo Organizacional

Nesta aula, vamos explorar alguns conceitos e técnicas mais im-

portantes para os gestores da empresa. Trata-se da necessidade de 

conhecer e estudar a organização sob os mais diversos ângulos e 

fatores. Tais técnicas visam auxiliá-lo a conhecer melhor a organi-

zação com vistas à atuação profissional.

Figura 7.1: Estudo organizacional
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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7.1 Conhecendo e analisando a organização
Estudar e conhecer detalhes sobre a organização, sua composição, sua es-

trutura, sua operação, a forma como as coisas e as pessoas funcionam, in-

cluindo eventuais interferências de comportamentos pessoais na estrutura 

organizacional, é, antes de tudo, fundamental para uma boa gestão dos 

negócios da empresa e, objetivamente, imprescindível para o sucesso das 

pretensões organizacionais.

Muitos gestores não atribuem a devida importância a esse tipo de atuação 

– forma preventiva e continuada, acreditando que as coisas serão resolvidas 

naturalmente e que terá autoridade suficiente para, quando necessário, in-

tervir contundentemente na situação apresentada e que as coisas se resolve-

rão em função de sua intervenção.
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Do que muitos se esquecem, ou preferem esquecer, é que as organizações 

são constituídas por pessoas e que as pessoas passam diariamente por cons-

tantes e, às vezes, complexos processos de mudanças pessoais e profissio-

nais, de comportamento e de atuação, transformando novos valores em no-

vas perspectivas e tudo isto, para além de outros fatores e condicionantes, 

poderá interferir no andamento e processamento das operações organiza-

cionais já estabelecidas, a ponto de requerer outros padrões de atuação da 

gestão.

Mais importante ainda, é destacar que se o gestor não estiver atendo a estas 

mudanças e transformações das pessoas, interferindo e atuando continua-

mente sobre elas e ajustando os processos de funcionamento da organiza-

ção, ele correrá o risco de, quando necessário, não conseguir agir da forma 

mais assertiva, tendo em vista a grande dimensão que estas podem alcançar, 

exigindo intervenções mais radicais com desdobramentos perigosos.

Os gestores devem cumprir diariamente algumas tarefas pertinentes a sua 

atividade – estudar e conhecer a organização e sua estrutura funcional 

atuando de forma preventiva, visando evitar problemas que naturalmente 

acontecem no desenvolvimento das tarefas organizacionais, impedindo que 

o acúmulo deles provoque tomada de atitudes mais radicais que podem 

causar mais prejuízos do que propriamente ganhos.

Segundo François (apud ARAÚJO, 2001), o gerente deve inicialmente obser-

var uma série de etapas e atividades cujas ações discriminamos na sequência: 

Quadro 7.1: Etapas das ações

Ação Detalhamento

1) Estabelecer detalhadamente o problema 
a ser estudado, fixando objetivamente o fim 
a ser atingido.

O gerente deve fixar os limites de estudo, de forma a não perder tempo 
nem tornar as investigações mais difíceis. É preciso, nessa etapa, 
decompor o problema em estudos parciais, se esse for o caso.

2) Analisar a situação anterior, fazendo 
uma espécie de recenseamento dos dados 
conhecidos, tanto técnicos, quanto econômi-
cos, quanto humanos.

Paralelamente, deve o gerente responsável pelo estudo enumerar os 
elementos desconhecidos que poderão intervir nos objetivos fixados. É 
preciso, portanto, buscar as relações entre todos os dados analíticos do 
problema e deduzir a hierarquia de dificuldades que tornará possível 
ao gerente estimar as chances de recurso pelos meios que dispõe ou 
melhorá-los. 

3) Avaliar o estudo, prevendo-se sua repar-
tição e sua duração com ajuda de um plano 
de intervenção.

O gerente deve calcular o custo provável do estudo e compará-lo com 
os possíveis resultados, a fim de obter a amplitude de uma ação rentá-
vel e o embasamento para a decisão que, eventualmente, pode preferir 
não levar a diante uma análise a priori muito onerosa.
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4) Achar a solução ou as soluções, baseadas 
na crítica dos dados analíticos.

Essa procura de ideias pode ser facilitada pelo uso de técnicas 
pertinentes. Essas ideias e as soluções parciais que delas derivam 
são confrontadas sistematicamente, a fim de se realizar uma escolha 
objetiva e ponderada. Considerando-se as soluções parciais, o gerente 
viabiliza a composição das soluções totais e finais em que as vantagens 
e os inconvenientes poderão ser comparados.

5) Discutir as soluções. Nessa fase, o gerente deve estabelecer uma espécie de roteiro do 
projeto e tentar obter as opiniões dos interessados em sua realização, a 
fim de levar em conta as observações de caráter prático.

6) Término dos projetos. A solução será estruturada com o mínimo de detalhes necessários a 
sua apreciação, e submetida pelo gerente à aprovação final da direção 
superior; para isso devem ser dados todos os esclarecimentos necessá-
rios, a fim de justificar a solução escolhida.

7) Aplicar a solução. O gerente deve procurar uma adaptação dos meios usados às rotinas 
das pessoas envolvidas. É necessário que as informações e instruções 
sejam bem compreendidas, para o sucesso das mudanças. Deve haver 
um período de treinamento destinado a introduzir mais facilmente os 
novos métodos.

8) Constatar resultados. Uma vez funcionando os novos métodos, o gerente procede a uma 
análise completa dos resultados, que deverá colocar em evidência 
os ganhos obtidos, direta ou indiretamente. Esse procedimento pode 
parecer muito complexo e lento, no entanto a experiência já mostrou 
que é mais vantajoso seguir este quadro para que não sejam colhidas 
soluções impossíveis na prática, causadoras de custosos fracassos em 
organizações mal conduzidas.

Fonte: Adaptado de Araújo (2001).

Cabe destacar que na visão apresentada pelos autores se destaca a atuação 

do gerente como um elemento que está sempre comprometido na aplicação 

de ações que envolvem projetos organizacionais e seus resultados, onde ele 

deve ter atuação sistêmica. De fato, esta é sempre a grande realidade de um 

gestor: estar envolvido em projetos organizacionais menores ou maiores, 

obrigações profissionais de sua atividade de gestão diária e que envolvem a 

preocupação com os meios de produção, com a capacidade de produção, 

com as pessoas envolvidas, com os processos disponíveis necessários e de-

mandados, objetivando o cumprimento das obrigações e, mais ativamente, 

os resultados mais eficazes. 

Resumo
O segredo da boa gestão de uma organização nem sempre se vincula uni-

camente à constatação da capacidade e competência das pessoas que estão 

à frente da sua gestão. Além disto, é imprescindível saber atuar de forma 

correta e em momentos adequados, e é a este contexto que apresentamos 

os conteúdos desta aula, permitindo ao aluno entender algumas providên-

cias que devem ser tomadas para conhecer a organização, compatibilizando 

técnicas para melhor aplicação das competências pessoais em busca de re-

sultados organizacionais.

Ação Detalhamento

1) Estabelecer detalhadamente o problema 
a ser estudado, fixando objetivamente o fim 
a ser atingido.

O gerente deve fixar os limites de estudo, de forma a não perder tempo 
nem tornar as investigações mais difíceis. É preciso, nessa etapa, 
decompor o problema em estudos parciais, se esse for o caso.

2) Analisar a situação anterior, fazendo 
uma espécie de recenseamento dos dados 
conhecidos, tanto técnicos, quanto econômi-
cos, quanto humanos.

Paralelamente, deve o gerente responsável pelo estudo enumerar os 
elementos desconhecidos que poderão intervir nos objetivos fixados. É 
preciso, portanto, buscar as relações entre todos os dados analíticos do 
problema e deduzir a hierarquia de dificuldades que tornará possível 
ao gerente estimar as chances de recurso pelos meios que dispõe ou 
melhorá-los. 

3) Avaliar o estudo, prevendo-se sua repar-
tição e sua duração com ajuda de um plano 
de intervenção.

O gerente deve calcular o custo provável do estudo e compará-lo com 
os possíveis resultados, a fim de obter a amplitude de uma ação rentá-
vel e o embasamento para a decisão que, eventualmente, pode preferir 
não levar a diante uma análise a priori muito onerosa.
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Atividade de aprendizagem
•	 Propomos que você vença um pequeno desafio: relate como é sua 

organização no contexto da gestão. Caso você não esteja trabalhando 

atualmente, converse com seus pais, ou irmãos, ou amigos, e consulte-os 

a respeito desta atividade de aprendizagem. 

•	 Faça um relato de um problema que você identifica no funcionamento da 

empresa, associe a indicação das pessoas responsáveis e sugira algumas 

mudanças, visando corrigi-las.

•	 Se você desejar poderá, após realizar tal atividade, revisá-la para ter 

certeza do que fez (consulte seus colegas a respeito) e apresentá-la ao 

seu gestor como forma de contribuição de melhoria. 
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Aula 8 - Levantamento de 
Informações para Análise e 
Estudo Organizacional

Como é que se podem obter as informações e detalhes a respeito 

das atividades profissionais diárias que estão sendo desenvolvidas 

na organização para que, em função delas, seja possível conhecer 

melhor os procedimentos e adequá-los quando necessário? É so-

bre isto que vamos tratar nesta aula. Vamos estudar estas técnicas 

de levantamento de informações. 

8.1  Para que e como fazer o levantamento  
 de informações sobre as atividades  
 profissionais
Como estudamos na aula anterior, conhecer e estudar a organização e seus 

movimentos diários e ter ciência dos resultados das atividades desenvolvidas, 

requer do gerente a adoção de técnicas de atuação como instrumentos para 

facilitar esta atividade.

De maneira geral, a convivência diária do gerente com as pessoas da empre-

sa asseguram uma troca de informações que pode facilitar o levantamento e 

a obtenção de elementos de que o gerente necessita para estudar e conhe-

cer a organização.

Figura 8.1: Levantamento de 
informações para análise
Fonte: AlphaZeta/@ Creative Commons



Mas, será que somente esta prática do relacionamento diário é suficiente? 

Será que sempre as pessoas estarão dispostas a fornecer, e o gerente prepa-

rado para receber e absorver informações sobre o andamento diário dos ne-

gócios e operações realizadas na empresa sem que se lance mão de alguns 

instrumentos específicos que facilitem tal processo?

Certamente, podemos concluir que nem sempre o fluxo destas informações 

ocorre de forma tão simples, e isto nos impõe adotar algumas técnicas de 

levantamento de informações sobre as quais trataremos nesta aula. Desta-

camos as técnicas de entrevista, de utilização de questionário e a técnica da 

observação pessoal.

Todas elas podem ser utilizadas de forma isolada, ou em associação, visando 

complementação dos resultados. Contudo, no que tange à técnica de obser-

vação pessoal, ensina o autor Araújo (2001), não se deve utilizá-la isolada-

mente, tendo em vista suas características e seus pressupostos.

Vamos ver mais sobre cada uma destas técnicas.

8.2 A técnica da entrevista
Inicialmente, o que é uma entrevista? Veja o que nos ensina a pesquisadora 

Minayo (2002, p. 57) a respeito:

Entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através 

dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores 

sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma 

vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores 

[...] Nesse sentido, a entrevista, um termo bastante genérico, está 

sendo por nós entendida como uma conversa a dois com propósitos 

bem definidos. Num primeiro nível, essa técnica se caracteriza por 

uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do 

significado da fala. Já, num outro nível, serve como um meio de coleta 

de informações sobre um determinado tema científico.

A entrevista tem propósito bem definido e sua aplicação é sempre muito 

bem vinda em eventos nos quais se buscam obter informações de pessoas 

sobre temas que se quer estudar. Ocorre, entretanto, que é preciso deixar 

claro que entrevista, no contexto da busca de informações para o estudo or-

ganizacional, não pode ser tratada apenas como uma conversa entre gestor 

e colaborador e que, igualmente, não se pode tratar de uma imposição de 

ideia do gestor que só quer a confirmação do colaborador.
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A entrevista deve ser uma conversa com propósitos previamente acorda-

dos, com o cuidado de não se permitir algo “engessado”, mas algo com a 

pretensão de obter informações relevantes para o estudo e conhecimento 

da organização, ainda que as informações não sejam as que se pretendia, 

isentas de críticas. Pode haver sim críticas e estas devem ser adequadamente 

recebidas.

As entrevistas devem permitir ao entrevistado que ele se manifeste de forma 

sincera, ainda que tenha que apresentar críticas, e, também, que o tema seja 

seriamente tratado e seja assegurado o anonimato. 

O entrevistador deve agir de forma a contribuir com o entrevistado, prepa-

rando o ambiente, conduzindo os temas, facilitando o desenvolvimento da 

conversa, promovendo ambientação favorável para que a conversa tenha 

efeitos positivos, sem intimidar o entrevistado.

A entrevista não deve se alongar por tempo além daquele necessário à ex-

posição e troca de ideias objetivas do(s) fato(s) discutido(s). Devem-se evitar 

fatos externos ao tema central da conversa, bem como suposições de fatos 

e eventos sobre os quais não se podem assumir posições claras e fundamen-

tadas. Outras situações que se devem evitar, referem-se àquelas de cunho 

emocional e com subjetivismo exagerado.

A postura profissional deve prevalecer, permeando a troca de informações 

no contexto profissional, inclusive e principalmente no que concerne à lin-

guagem a ser utilizada.

8.3 A técnica do questionário
Conceitualmente, segundo Rampazzo (2002, p. 112): “O questionário é 

um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença de um 

entrevistador”.

Complementarmente, pode-se entender que o questionário é um instru-

mento de pesquisa para coleta de dados, elaborado por um pesquisador 

com objetivo de apresentar ao pesquisado uma série de perguntas sobre 

determinados assuntos para os quais deseja respostas objetivas.

Em função da própria objetividade pretendida, sugere-se a utilização de 

linguagem simples e direta, para fácil entendimento do respondente, 

“Engessado”: significa no 
sentido de estar imobilizado, sem 
possibilidade de movimento; de 
troca de informações, de impedi-
mento. Conforme o dicionário 
Aulette Digital, refere-se a algo 
que se “engessou”; que não tem 
flexibilidade; rígido; restrito. 
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devendo-se evitar a utilização de expressões regionais, vícios de linguagem, 

bem como as gírias, vez que não se constituem expressões de domínio geral.

Recomenda-se que o questionário seja submetido a testes prévios de aplica-

ção e resposta, antes de ser efetivamente aplicado aos respondentes, evitan-

do-se, desta forma, sua inutilização por desconformidade na formulação dos 

questionamentos e das opções de respostas, bem como dos seus objetivos.

A aplicação de questionários é uma das técnicas mais utilizadas para obten-

ção de dados, mas em muitos casos as respostas obtidas não reúnem um 

conjunto de respostas eficazes, em face do que se pretendia obter como 

resposta, em decorrência de erros na formulação dos quesitos e, principal-

mente, das opções de respostas.

Existem, por exemplo, diversos tipos de respostas, como as denominadas di-

cotômicas, onde o respondente apenas responde sim ou não. Ocorre, entre-

tanto, que embora para o pesquisador possa ser claro que a resposta pode 

ser resumida nas opções de sim ou não, para o respondente esta situação 

pode não ser tão clara quanto pretendia o pesquisador. 

Outra situação, ainda no âmbito das perguntas dicotômicas, é a repetição 

de muitas perguntas com o mesmo tipo de resposta como opção de sim ou 

não. Seguindo-se sempre esta ordem de resposta, sim ou não, o responden-

te poderá ser levado a adotar o vício da resposta e optar apenas pelo sim 

ou pelo não, o que estiver primeiro, eliminando um elemento importante 

para a apresentação da resposta que é o elemento da análise do questio-

namento. O respondente optará pela resposta mais fácil para ele, visando 

encerrar logo as atividades de respostas.

Outro problema configura-se na situação inversa da resposta dicotômica e 

apresenta-se quando o questionário exibe as chamadas perguntas e res-
postas abertas, onde será permitido ao respondente apresentar respostas 

livres que expressem livre opinião e compreensão sobre o questionamen-

to, sem que lhe tenham sido dadas opções de respostas pré-estabelecidas. 

Corre-se o risco de, nestes casos, se obter um grande número de variáveis 

para a mesma resposta, inviabilizando a compilação dos dados e análise 

conclusiva dela.

O modelo mais utilizado de questionamento e resposta para questionários, 

e que parece ser, de fato, o mais indicado para este tipo de técnica, é o 

que apresenta até cinco opções de resposta, previamente estabelecidas, em 

função dos objetivos da pergunta.
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Destaca-se, entretanto, que em muitas ocasiões o questionário poderá de-

mandar a utilização de outras técnicas complementares para obtenção da 

informação, como, por exemplo, a técnica da entrevista. Porém, neste caso 

presume-se que ele irá contribuir para que a entrevista seja efetivada de 

forma mais objetiva, com definição mais clara dos eventos que se deseja pes-

quisar, vez que já houve a obtenção das informações preliminares a respeito 

dos temas e que, com a entrevista, serão aprofundados.

8.4 A técnica da observação pessoal
Como comentamos anteriormente, recomenda-se que a técnica de observa-

ção pessoal para obtenção de dados, visando o estudo e a análise organiza-

cional, seja sempre realizada em conjunto, concomitante ou não, com outras 

técnicas de obtenção de dados (ARAÚJO, 2001). 

A observação pessoal, quando utilizada de forma isolada, poderá levar à 

obtenção de dados presumidos pelo observador, sob o seu ponto de vista 

subjetivo e pessoal, sem que se permita o esclarecimento dos resultados 

obtidos sob a ótica daqueles que estão efetivamente envolvidos no problema, 

e cuja contribuição informativa é de fundamental importância.

De qualquer forma, não se deve desconsiderar a utilização da observação 

pessoal, pois por intermédio dela será possível obter dados importantes sob 

pontos de vista diferentes e interessantes de pessoas que não estão direta-

mente envolvidas no problema e que podem, em função deste isolamento, 

observar os fatos com isenção e sem distorcer a situação. 

Ressalta-se, contudo, como dissemos no parágrafo anterior, a importância 

de eliminar pontos de vista subjetivos e pessoais desvinculados da realidade 

pesquisada, mediante a confirmação de algumas conclusões, ainda que sob 

outro ponto de vista, visando eliminar impressões errôneas (ARAÚJO, 2001).

A técnica de observação pode ser realizada de forma previamente estrutura-

da ou não. Quando previamente estruturada, o observador irá definir alguns 

itens que estarão presentes nas observações a serem realizadas. 

Por exemplo, poderá definir a pessoa ou pessoas, o horário, o tipo de ativi-

dade, o comportamento que se deseja observar, a forma de execução das 

tarefas que estão sendo observadas, a vinculação de um ou mais elementos 

de observação, dentre outras, e deverá efetivar a observação seguindo rigo-

rosamente este roteiro previamente estabelecido. 
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De outra forma, poderá não se definir quais os itens e elementos a serem 

observados e, neste caso, haverá um universo mais amplo de observações, 

o que poderá dificultar as análises e conclusões, além de surgir durante 

a observação a necessidade de esclarecimentos adicionais a respeito de 

eventos observados e não previamente estudados.

Resumo
Nesta aula, estudamos algumas das técnicas mais utilizadas para obtenção 

de dados, visando à análise e ao estudo organizacional. As três técnicas mais 

utilizadas e ora estudadas (entrevista, questionário e observação), poderão 

ser utilizadas de forma isolada ou ainda, preferencialmente, de forma con-

sorciada, simultaneamente ou não, objetivando complementar a obtenção 

dos dados para a análise e o estudo organizacional.

Atividade de aprendizagem
•	 Relate algumas das pesquisas que você já realizou na sua empresa, até 

mesmo para exercitar as atividades de aprendizagem propostas neste 

livro. Tente identificar qual tipo de técnica você utilizou. Caso você não 

esteja trabalhando atualmente, converse com seus pais, ou irmãos, ou 

amigos, e consulte-os a respeito desta atividade de aprendizagem. 
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Aula 9 - Layout

Nesta aula, iremos estudar conceitos e aplicações de técnicas de 

arranjo físico e layout organizacional utilizados pelas empresas não 

apenas para organizar as pessoas e os equipamentos, mas também 

para facilitar o fluxo e o andamento das operações administrativas 

e operacionais, permitindo melhor performance de seus negócios 

e resultados. 

9.1 Conceito e considerações iniciais
Para iniciarmos esta aula, vamos lhe propor um exercício de imaginação. 

Você, certamente, já entrou em algum supermercado e deve ter percebido 

que os produtos são organizados por setores – alimentício, de limpeza, de 

cereais, de bebidas etc. – e dentro destes setores há subdivisões que apre-

sentam produtos de acordo com a natureza deles. Por exemplo, no setor de 

alimentos, você tem as gôndolas nas quais estão distribuídos, separada-

mente, os biscoitos e as massas, os cereais, os enlatados etc.

Figura 9.1: Layout organizacional
Fonte: Joxemai/@Creative Commons

Gôndolas: tipo de móvel com 
prateleiras usado no comércio 
para exposição de produtos, em 
geral hortifrutigranjeiros. 



Você já imaginou se os supermercados não adotassem estes critérios de or-

ganização dos produtos por setores, e dentro dos setores por categorias de 

produtos? Como seria complicado para os clientes encontrar o que desejam 

comprar, assim como seria para a própria empresa estabelecer uma forma de 

distribuir e de repor os estoques? 

Pois é, estamos tratando essencialmente do que denominamos de arranjo 
físico ou layout do supermercado, e tal estratégia de gestão tem importân-

cia vital para que os negócios diários das empresas funcionem de maneira 

adequada. Vamos adiante explicitar mais sobre isto!

Estas mesmas técnicas de layout utilizadas nos supermercados podem e de-

vem, também, ser utilizadas em diversas empresas para promover a orga-

nização de suas áreas operacionais, tais como os escritórios, as unidades 

fabris, as áreas de produção de apoio e os departamentos, facilitando os 

processos em função de critérios pré-estabelecidos e desta forma permitir 

melhor fluxo das operações, enquanto as pessoas envolvidas nos processos 

estarão mais próximas umas das outras, ensejando melhor fluxo de comuni-

cação entre elas.

Segundo o autor Cury (2007, p. 396) o layout:

corresponde ao arranjo dos diversos pontos postos de trabalho nos es-

paços existentes na organização, envolvendo, além da preocupação de 

melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho segundo a natu-

reza da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas, 

equipamentos e matérias-primas.

Perceba como o autor realça a preocupação de que com o layout se busca 

reunir pessoas, equipamentos e matérias-prima de forma a facilitar o fluxo 

das operações, ensejando processos mais eficazes, pois se busca minimizar 

a ação da demanda de maior tempo e movimentos, resultando, presumivel-

mente, maior eficácia operacional.

Outros autores atribuem demais quesitos importantes que podem ser desta-

cados em função da utilização do layout, contribuindo para a melhor gestão 

das empresas. Lerner (1996), por exemplo, destaca a importância do layout 
até mesmo para que se possam otimizar os sistemas de informações internas 

e interpessoais dentro da organização, influindo sobremaneira na motivação 

das pessoas, ensejando melhores e mais eficazes resultados operacionais.
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9.2 Etapas e planejamento de um layout
Não obstante, a realização do layout de uma empresa possa parecer uma 

tarefa simples, bastando apenas reunir pessoas e equipamentos que con-

gregam os mesmos interesses e objetivos empresariais, próximas uma das 

outras, a realidade não é bem esta.

Como em outros momentos do nosso estudo da organização, dos sistemas 

e dos métodos empresariais, objetivando tornar a empresa mais eficaz e 

melhorando seus procedimentos, a implementação de um layout demanda 

estudos e planejamento prévios.

Lembre-se de que você poderá até mesmo reunir as pessoas, os equipamen-

tos e as matérias-prima que congregam os mesmos interesses e objetivos 

empresariais em um determinado local para facilitar as operações, mas não 

se pode esquecer que há um fluxo de operações entre elas e que se o layout 
não organizar este fluxo, poderemos ter uma grande bagunça, um grande 

congestionamento de pessoas e processos, destruindo toda a boa intenção 

de organizar a produção.

Defende o autor Cury (2007, p. 397-398) que para se estabelecer um projeto 

de layout devem-se cumprir determinadas etapas, a saber: “levantamento, 

crítica do levantamento, planejamento da solução, crítica do planejamento, 

implantação e controle de resultados”.

As etapas propostas pelo autor correspondem com muita fidelidade a etapas 

normalmente presentes em um sistema de planejamento e execução de pro-

jetos, e o layout organizacional é, de fato, um projeto a ser realizado dentro 

da organização.

Ao promover o levantamento dos dados, o responsável deve conhecer ele-

mentos importantes dentro da empresa, tais como as áreas internas, as plan-

tas, o volume de produção, os processos, as pessoas, os equipamentos, as 

instalações elétricas e hidráulicas, enfim, deve reunir informações que o au-

xiliarão na proposição do desenho de layout a ser apresentado.

Na etapa seguinte, de posse das informações, deve-se promover uma crítica 

do levantamento efetuado, conhecendo e estabelecendo outros detalhes, 

talvez dificuldades que não foram observadas, ou se observadas merecem 

mais atenção, tendo em vista a provável necessidade de sua utilização para 

implementação eficiente de uma proposta de layout. Por exemplo, você 
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verificou que há pontos de energia elétrica, mas que são da voltagem de 110 

volts, enquanto você precisará de voltagem de 220 volts, e que apenas um 

ponto de energia não será suficiente, havendo a necessidade de instalação 

de mais pontos. Veja como isto requer providências que envolvem outras 

pessoas e tempo e não se pode, depois, alegar que alguém deveria ter visto 

isto.

Na sequência devem-se planejar as possíveis soluções, elaborando desenhos, 

mapas, esquemas de posicionamento de pessoas, máquinas, equipamentos, 

matérias-prima, e outros elementos imprescindíveis ao desenvolvimento das 

tarefas organizacionais. Você deverá compatibilizar a instalação das pessoas 

e dos demais itens da área funcional nos espaços físicos existentes, contando 

com a disponibilidade de recursos materiais oferecidos nos respectivos locais.

Ainda, não se esqueça de que será imprescindível atender e cumprir com os 

requisitos dos fluxos dos arranjos dos processos de operações a serem reali-

zadas para que você não produza um grande congestionamento de pessoas 

e de processos. 

Nesta etapa, você deverá utilizar-se dos conhecimentos tratados nas aulas 

seguintes a respeito das técnicas de formulários, representação gráfica, de 

fluxograma, de organograma, dentre outras.

Após planejar e antes de propor a solução do novo layout é hora de, nova-

mente, você se debruçar sobre os resultados para analisá-lo mais profunda-

mente, com olhar mais crítico e menos contemplativo, visando certificar-se 

das propostas apresentadas, buscando minimizar eventuais erros que podem 

advir. Não se preocupe se nesta etapa, você concluir que algumas propostas 

estejam equivocadas e tenha que mudá-las. É para isto mesmo que serve 

este momento. Converse com as pessoas envolvidas diretamente; escute 

mais delas a respeito das propostas apresentadas e sua eficácia no dia a dia. 

Lembre-se que no papel a proposta pode apresentar-se absolutamente per-

feita, mas ao se transformar em operação efetiva há outros fatores – os 

elementos condicionantes e impactantes, como o ser humano e seu com-

portamento, cujas ações e atuações variáveis no dia a dia não podem ser in-

tegralmente previstas no papel, não obstante sempre se busque estabelecer 

uma rotina de procedimentos.

Na etapa seguinte, deve-se promover a implantação do novo layout. É im-

prescindível que, antes que você efetive a implantação, se faça a preparação 
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do pessoal que já deve ter conhecimento a respeito, pois devem ter partici-

pado das fases anteriores e são partes interessadas na proposta.

Convide-os para participar do processo de implantação, pois isto fará com 

que eles se sintam mais envolvidos e responsáveis pelo resultado a ser obti-

do, até mesmo em função da colaboração que estão prestando ou presta-

ram. De outra forma, considerando a hipótese de eles não participarem da 

implantação, isto os tornaria indiferentes aos resultados, prejudicando os 

objetivos.

Finalmente, a etapa de controle dos resultados. Esta etapa não se dá apenas 

no final do processo de implantação, mas de fato, muito além do resultado 

imediato da nova proposta de layout. O controle de resultados deve pros-

seguir por alguns meses subsequentes à mudança, visando confirmar se as 

propostas apresentadas estão surtindo os efeitos desejados. É o momento 

de promover reuniões com as pessoas envolvidas, ouvindo delas a respeito 

dos resultados decorrentes das novas propostas de trabalho com o novo 

layout.

Provavelmente, poderão ser necessários alguns ajustes, mas também não se 

preocupe se isto acontecer, vez que é natural a ocorrência. 

Você deve ficar mais atento caso as situações de ajustes sejam mais ex-

pressivas e/ou impliquem em alterações sequenciadas nos fluxos de outros 

processos envolvidos com o que ora se esta tratando de mudar. Neste caso, 

pode ser necessário revisar os demais layouts e fluxos e tornar o processo 

mais complexo.

9.3 Modelos de layout
Visando exemplificar alguns tipos e modelos de layout, apresentamos na 

sequência algumas propostas. 

Figura 9.2: Modelo Layout de escritório
Fonte: Domínio Público/Wikimedia Commons

Aula 9 – Layout



Resumo
Nesta aula aprendemos os conceitos e importância do estabelecimento de 

layouts para organizar os procedimentos das operações internas de uma 

organização, bem como a otimizar seus fluxos de processos e de produção, 

visando obtenção de melhores resultados. 

Atividade de aprendizagem
•	 Fale sobre as etapas e o planejamento de um layout. Relate sobre o as-

sunto apresentado em aula.

Figura 9.3: Layout de escritórios
Fonte: http://images01.olx.com.br
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Aula 10 - Departamentalização

Nesta aula, vamos estudar uma das práticas mais comuns de divi-

são das atividades de trabalho em uma organização, que é a divi-

são por departamentalização. Há diversas formas de se promover 

a departamentalização de uma empresa e ao final desta aula, você 

terá condições de identificar várias maneiras para realizá-la.

10.1 Conceito
Como vimos nas aulas anteriores, as organizações são compostas por pes-

soas, processos e outros recursos materiais (equipamentos, máquinas, fer-

ramentas etc.), e não materiais (inteligência, criatividade, experiências etc.) 

que buscam convergir procedimentos em busca de interesses empresariais 

e que, ao mesmo tempo, satisfazem também expectativas de atuação das 

pessoas em função das competências elencadas nos diversos cargos que 

ocupam dentro da estrutura organizacional.

Mas, será que se pode pensar que nas organizações estes diversos recursos 

materiais e não materiais podem ser utilizados isoladamente, da forma como 

cada pessoa detentora deles resolve fazê-lo, desconsiderando elementos for-

mais de agrupamento de interesses empresariais e, ainda assim, pretenden-

do obter resultados convergentes?

Parece difícil, senão impossível, pois ainda que considerássemos que todas as 

pessoas da organização estivessem integradas por uma indiscutível rede de 

ações e de interesses empresariais, a natural e reconhecida variabilidade das 

pessoas, de suas competências e de suas habilidades impediria uma conver-

gência natural do resultado de suas atividades individuais se não estiverem 

direcionadas e agrupadas de acordo com critérios específicos para obtenção 

dos resultados.

Certamente, seriam obtidos resultados, mas estes não estariam integrados 

de forma a satisfazer os interesses maiores da organização, com o aproveita-

mento convergente dos recursos materiais e não materiais. 

Lembramos que as empresas funcionam como um sistema e que este sis-

tema está composto por várias estruturas organizacionais que precisam 



unificar seus objetivos, funções e competências para a realização dos negó-

cios empresariais.

Em muitas empresas, em razão dos seus respectivos tamanhos, ou formas 

de distribuição de tarefas, opta-se pela divisão de funções, de competências, 

ou de outros fatores condicionantes da estrutura organizacional sob a forma 

de departamentos, o que origina a técnica da departamentalização que 

vem significar a separação de atividades de trabalho dentro da empresa, 

visando facilitar a organização e divisão do trabalho, bem como o controle e 

direcionamento dos resultados empresariais. 

Segundo nos ensina o autor Oliveira (2002, p. 120), departamentalização “é 

o agrupamento, de acordo com um critério específico de homogeneidade, 

das atividades e correspondentes recursos (humanos, financeiros, materiais 

e equipamentos) em unidades organizacionais”.

De outra forma, o autor Araújo (2001, p. 118) afirma que a “departamenta-

lização é uma forma sistematizada de agrupar atividades em frações organi-

zacionais definidas seguindo um dado critério, visando à melhor adequação 

da estrutura organizacional e sua dinâmica de ação”.

Em ambos ensinamentos o que se compreende é que a departamentaliza-
ção, impõe inicialmente o conhecimento e a divisão das diversas atividades 

da empresa, em razão de critérios previamente estabelecidos, e, sequencial-

mente, na formação de grupos de pessoas e de atividades comuns, consti-

tuindo-se núcleos, ou grupos de trabalho específicos. Assim, acredita-se que 

a união das atividades e pessoas reunidas em grupos específicos de trabalho 

facilitará o desenvolvimento das atividades, bem como promoverá a melhor 

obtenção de resultados. 

10.2 Tipos e técnicas para promover a   
 departamentalização
Para que se possa efetivar a departamentalização das atividades de uma 

empresa, será necessário conhecer, inicialmente, algumas características e 

padrões de funcionamento, de organização e de interesses empresariais. 

Desta forma, busca-se evitar, por exemplo, a sugestão e adoção de departa-

mentos que não estejam alinhados com os recursos materiais e não materiais 

da empresa e facilita-se operacionalizar os fluxos e a eficácia dos processos 

operacionais.

Departamento: Segundo o 
Dicionário Aulete Digital significa 

“seção ou setor administrativo 
de empresa, indústria, repartição 

pública, estabelecimento 
comercial etc.”
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Autores como Cury (2007), tratam a departamentalização por meio da divi-

são do trabalho, considerando a macroestrutura da organização, composta 

por funções principais. Ele prevê, por exemplo, uma empresa que tenha uma 

diretoria geral, e vinculada a ela, outras diretorias como as de produção, 

financeira, administrativa e comercial. Estas diretorias poderão conter ou-

tras subdivisões de atividades, constituindo o que também ele denomina de 

agrupamento por atividades homogêneas.

O autor Oliveira (2002) apresenta outras técnicas e tipos de departamentali-

zação. Para ele, a departamentalização pode ocorrer em razão das atividades 

básicas da empresa, para o que ele apresenta os seguintes tipos de departa-

mentalização:

•	 Departamentalização por quantidade. 

•	 Departamentalização funcional. 

•	 Departamentalização territorial ou por localização geográfica.

•	 Departamentalização por produto ou serviços.

•	 Departamentalização por clientes.

•	 Departamentalização por processo.

•	 Departamentalização por projeto.

•	 Departamentalização matricial.

•	 Departamentalização mista.

A respeito destas técnicas e tipos de departamentalização apresentam-se, na 

sequência, os principais conceitos e fundamentos a respeito.

10.2.1 Departamentalização por quantidade
Segundo o autor Oliveira (2002), departamentalização por quantidade é em 

uma empresa se encontram agrupados sob a responsabilidade e supervisão 

de uma única pessoa, um determinado número de colaboradores, que não 

são diferenciáveis em razão de suas especificações e competências profissio-

nais, exercendo funções e tarefas diversificadas, agrupados sob a responsa-

bilidade e supervisão de uma única pessoa.

Não há priorização em separar as pessoas em razão de suas especificidades 

profissionais, e o supervisor terá que deter conhecimentos genéricos sobre 

todos os temas/assuntos, cujas atividades estarão alocadas sob sua supervi-

são.

Aula 10 – Departamentalização



10.2.2 Departamentalização funcional
Na departamentalização funcional, priorizar-se-ão os critérios que conside-

ram as funções e operações essenciais para a empresa, e o cumprimento de 

suas metas e objetivos empresariais. As pessoas serão agrupadas de acordo 

com suas competências e especificações profissionais, respeitando-se, entre-

tanto, os requisitos operacionais para o devido funcionamento da empresa.

Tem-se neste modelo, por exemplo, a departamentalização tradicional de 

uma empresa que contempla os postos abaixo indicados.

Diretoria

Gerência
pessoas

Gerência
produção

Gerência
seguros

Gerência
administrativa 

financeira

Gerência
financiamentos

Gerência comercial 
e marketing

Gerência
investimentos

Figura 10.1: Departamento funcional (I)
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 10.2: Departamento funcional (II)
Fonte: Elaborada pelo autor.

Também, neste modelo de departamentalização, se pode desenvolver a de-

partamentalização em razão da área de conhecimento específico, cuja ativi-

dade é essencial ao negócio da empresa.

10.2.3  Departamentalização territorial ou por  
 localização geográfica
Entende, o autor referido, que as atividades da empresa se realizam em fun-

ção de determinados territórios geográficos, que devem ser agrupados 

sob o comando de um determinado gestor. Ressalta-se que, neste caso, em 

cada um dos territórios poderão ser realizadas inúmeras e diversificadas 

atividades ou funcionalidades da empresa, as quais serão todas gestadas por 

um único gestor. 
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Neste caso, entretanto, poderá haver presença de duplo grau de gestão. 

Por exemplo, suponha uma rede de lojas varejistas que tenha operações nas 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. O superintendente da região Nor-

deste terá gestão sobre os negócios integrais da rede de lojas na área Nor-

deste, mas poderá ter que dividir responsabilidade e gestão com o Diretor 

Comercial Geral da rede de lojas, ou com o Diretor Financeiro.

10.2.4  Departamentalização por produtos e   
 serviços
Também, muito semelhante à departamentalização funcional, quando se es-

pecificam as áreas de competências da empresa.

Obtém-se sua funcionalidade a partir das atividades inerentes aos produtos 

(ou gênero de produtos) ou serviços produzidos pela empresa, para o que se 

reunirão neste departamento as pessoas que detêm conhecimento específi-

co sobre os produtos ou serviços produzidos. 

Diretoria

Gerência de produtos 
alimentícios – Pessoa 

Física

Gerência de produtos 
alimentícios – Pessoa 

Jurídica

Gerência de produtos 
para setor público

10.2.5 Departamentalização por tipo de cliente
Os clientes devem sempre ser o foco das atenções da empresa e, em muitos 

casos, as empresas escolhem promover a sua departamentalização em razão 

dos tipos de clientes que atendem, ou de áreas específicas dos produtos 

consumidos por determinados tipos de clientes.

É um sistema interessante à medida que promove maior proximidade dos 

negócios da empresa com as necessidades mais requeridas pelos clientes 

para o atendimento da empresa.

Veja o organograma de departamentalização proposto por Oliveira (2002) 

para identificar este tipo de departamentalização:

Figura 10.3: Departamentalização por produtos e serviços
Fonte: Elaborada pelo autor.
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10.2.6 Departamentalização por processo
Em muitas organizações, é comum encontrarmos situações nas quais, para 

se obter o produto final desejado, é necessário desenvolver processos opera-

cionais separados, previamente definidos, com utilização de máquinas, equi-

pamentos e competências de trabalho diferentes.

É o caso, por exemplo, da indústria de automóveis. Para se chegar ao pro-

duto final, o processo de produção passa por diversos estágios de produção, 

com processos diferentes, formando uma linha de montagem que resulta-

rá no produto final.

10.2.7 Departamentalização por projeto
Os projetos são atividades temporárias desenvolvidas pela empresa com o 

objetivo de alcançar determinados resultados, em determinado tempo, para 

o que se alocam pessoas e recursos sob o comando de um gestor (OLIVEIRA, 

2002). 

Os projetos poderão se transformar em ações contínuas e assumidas pela 

empresa, mas para isto deverão comprovar sua eficácia e conveniência, e 

seus interesses negociais.

A departamentalização por projeto presume adaptar a área de projetos, 

atuando simultaneamente com as áreas operacionais normais, podendo ser 

absorvidas ou não, a depender dos resultados e das decisões sobre sua efe-

tivação como elemento efetivo dos negócios empresariais.

O autor referido propõe a seguinte demonstração gráfica acerca desta espé-

cie de departamentalização:

Diretoria
comercial

Figura 10.4: Departamentalização por tipo de cliente
Fonte: Adaptada de Oliveira (2002).

Departamento 
feminino

Departamento 
masculino

Seção
Perfumaria

Seção
Calçados

Seção
Lingerie

Seção 
Roupas 

Esportivas
Seção
Modas

Seção
Sociais
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10.2.8 Departamentalização matricial
A departamentalização matricial envolve a sobreposição de dois ou mais 

tipos de departamentalização, geralmente entre a estrutura funcional e a 

estrutura de projetos, ensejando responsabilidade compartilhada que pode, 

entretanto, gerar situações de conflito, tendo em vista a dificuldade de se 

estabelecer claramente as atribuições e autoridade de cada elemento da 

estrutura matricial resultante da sobreposição resultante (OLIVEIRA, 2002).

A dificuldade de se estabelecer as atribuições decorre do fato de os ele-

mentos e condicionantes operacionais das atividades desenvolvidas pela es-

trutura funcional diferirem significativamente dos elementos e condicionan-

tes operacionais desenvolvidos pela estrutura de projetos, constituindo um 

conjunto de regras e de procedimentos de atuação diferentes, ocasionando 

conflitos de interesse e de atuação entre eles.

Como todos estarão sob o comando de um único gestor, caberá a este ter o 

domínio adequado das práticas e competências de liderança, visando equi-

librar e harmonizar os diversos interesses pessoais e organizacionais envol-

vidos.

Veja, na figura a seguir, o modelo figurativo apresentado pelo autor para 

representar este modelo.

Figura 10.5: Departamentalização por projeto
Fonte: Adaptada de Oliveira (2002).

Diretoria

Administração
e finanças Projetos

Projeto A

Comercial

Projeto B
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10.2.9 Departamentalização mista
A departamentalização mista, como o próprio nome permite concluir, trata 

de um arranjo de departamentos que operam sob diversas formas de atua-

ção e função. Podem atuar, por exemplo, departamentos sob a forma fun-

cional de projetos por processo, por clientes, por produtos, por localização, 

dentre outras possibilidades.

Diretoria

Diretoria

Coordenação
de projetos

Coordenação
de projetos

Gerência
produção

Gerência
comercial

Projeto A

Projeto A Produto ARegional 
Sul

Projeto C

Projeto C

Projeto D

Projeto D

Projeto B

Projeto B Produto BRegional 
Sudeste

Regional 
Norte

Recursos 
Humanos e 
Materiais

Cobrança

Recursos 
Humanos e 
Materiais

Recursos 
Humanos e 
Materiais

Mecânica

Gerência
financeira

Eletricidade Eletrônica

Figura 10.6: Departamentalização matricial
Fonte: Adaptada de Oliveira (2002).

Figura 10.7: Departamentalização mista
Fonte: Adaptada de Oliveira (2002).
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A departamentalização mista, pela característica de permitir a unificação de 

procedimentos diversos em razão de um sistema unificado, constitui-se em 

uma das formas de departamentalização mais utilizadas pelas empresas. Há, 

entretanto, que se destacar que as próprias características, que permitem 

a unificação de procedimentos em um sistema unificado, requerem que os 

gestores principais da organização possuam preparação e competências pro-

fissionais destacadas para compreender os diversos desdobramentos provo-

cados por cada uma das formas operacionais admitidas na departamentali-

zação e seus respectivos desdobramentos. 

Haverá a necessidade de maiores esforços para promover a harmonia e o 

equilíbrio das diversas forças e consequências naturais decorrentes de cada 

processo de departamentalização diferente. 

Resumo
Nesta aula, apresentamos as diversas e mais utilizadas formas de departa-

mentalização utilizadas nas empresas, e vimos também que o profissional 

que trata de organização, sistemas e métodos precisa ter competência para 

poder tomar a decisão mais adequada para uma eventual tarefa de execu-

ção deste método de organização e gestão da empresa. Tal decisão estará 

sempre vinculada a fatores e condicionantes organizacionais que permitirão 

identificar a forma acertada de departamentalização para cada empresa. 

Atividade de aprendizagem
•	 Você viu nesta aula os tipos de departamentalização. Relate sobre cada 

tipo.
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Aula 11 - Formulários

Você já deve ter observado que em uma empresa sempre existem 

muitas normas organizadas e transmitidas por meio de muitos pa-

péis. Pois é, estes papéis que contêm essas diversas normas e co-

mandos são, também, conhecidos como formulários da empresa, 

cujo estudo passaremos a tratar nesta aula.

11.1 A importância dos formulários
Não obstante, para muitas pessoas a existência de papéis e formulários 

contendo normas e comandos em uma organização possa significar um 

emperramento das operações e das tarefas. É necessário destacar a 

importância destes formulários e destas ordens de operação e de comando, 

pois quanto mais se envolvem pessoas em processos organizacionais, mais 

complexas serão as tarefas de comunicação das ordens, processos e formas 

de atuação dentro da organização. 

As pessoas podem ter compreensão diferenciada sobre as ordens e métodos 

de operacionalização das tarefas a serem executadas, e a adoção de formu-

lários, contendo as orientações e explicações acerca destas tarefas, tem o 

Figura 11.1: Desenvolvimento de formulários
Fonte: grant horwood, aka frymaster/@Creative Commons

Emperrar: segundo o Dicionário 
Aulete Digital significa: tornar 
(-se) difícil de mover; travar. 



objetivo de estabelecer critérios homogêneos de análise e conclusão sobre 

o que se pretende na elaboração das tarefas, bem como de seus resultados. 

Isto evita que os procedimentos sejam alterados em função da compreensão 

individual de cada pessoa, que pode ser diferente do que fora previsto e 

compreendido pela organização.

Cury (2007, p. 371-373) nos ensina que:

o formulário adquiriu grande importância com o crescimento das orga-

nizações, em virtude de se tratar de um excelente veículo de transmis-

são das informações que se tornam indispensáveis para o planejamen-

to, execução e controle das diferentes atividades desenvolvidas.

A elaboração dos formulários ganha importância à medida que quanto mais 

complexa for a empresa e seus processos, mais necessária será a existência 

de métodos de informação, comunicação e disseminação de informações 

organizacionais, contribuindo para otimização dos processos e, até mesmo, 

redução dos custos operacionais.

A proposição e a execução de formulários devem obedecer a critérios consis-

tentes e apropriados a sua necessidade, ao fluxo de informação, ao conjunto 

de tarefas e de pessoas envolvidas para que, desta forma, observados crité-

rios prévios, eles não se constituam em apenas mais papel dentre os diversos 

existentes na organização e que não tem serventia para o fim especial que 

deveriam cumprir que é o de organizar, sistematizar e auxiliar na obtenção 

de resultados eficazes e excelência operacional.

11.2  Requisitos e etapas para elaboração  
 de formulários 
Assim como para a execução de outras tarefas organizacionais para as quais 

se constroem e se apresentam rotinas e processos de orientação a elabo-

ração de formulários também requer o cumprimento de alguns critérios e 

passos importantes para sua elaboração.

Na visão do autor Cury (2007), a elaboração dos formulários deve seguir as 

seguintes etapas: “levantamento das necessidades, crítica do levantamento, 

planejamento da solução, crítica do planejamento e implantação e controle 

dos resultados”.
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Na sequência, vamos tratar de cada uma destas etapas, apresentando um 

quadro contendo as etapas e sua significação.

Quadro 11.1: Etapas para elaboração de formulários

SIGNIFICAÇÃO

Trata-se da fase de coleta de dados e verificação da finalida-
de e objetivos do formulário. Identificam-se suas caracterís-
ticas, número de vias, distribuição às pessoas envolvidas e 
outros dados importantes para início dos trabalhos.

Ainda que se tenham resultados expressivos e significativos 
para justificar o formulário, é hora de buscar realizar uma 
crítica geral dos dados obtidos, visando ratificar os objetivos 
e as finalidades, bem como, caso necessário, corrigir even-
tuais inconformidades. Verificar a adequação com demais 
instrumentos normativos, programar fluxogramas, descrever 
alguns passos a serem tomados na sequência.

É o momento de apresentar a solução e o layout do 
documento a ser elaborado. Contém não mais os problemas 
encontrados, mas a solução e a forma de implementá-las, 
considerando, inclusive, os fluxos de procedimentos.

Novamente, após apresentada a solução, deve-se realizar 
a crítica sobre aquilo que foi apresentado como solução, 
verificação da conformidade da proposta, aceitação dos 
possíveis usuários, ajustes de procedimentos em função da 
conformidade e opinião dos usuários e demais adequações 
necessárias.

Inicialmente, a etapa final mediante a aprovação do formu-
lário e sua efetiva vigência. Posteriormente, as etapas in-
termediárias que visam confirmar os objetivos e finalidades 
mediante aferição dos resultados e correções de caminho 
eventualmente demandados.

ETAPAS

Levantamento de necessidades

Crítica do levantamento

Planejamento da solução

Crítica do planejamento

Implantação e controle de resultados

11.3 Utilização dos formulários
Os formulários devem se prestar para servir como elemento de coleta de in-

formações, visando o estudo organizacional, mas também se deve destacar 

sua função como instrumento de comunicação, transmissão e registro de 

informações (OLIVEIRA, 2002).

Neste sentido, segundo ainda o autor citado, o formulário tem especial im-

portância à medida que:

•	 proporciona uniformidade ou padronização aos procedimentos inerentes 

aos sistemas administrativos existentes na empresa;

•	 proporciona valor legal a determinadas operações na ou pela empresa;

Fonte: Adaptado de Cury (2007).
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•	 estabelece e confere conformidade aos dados e informações que devem 

ser registrados, disciplinando uma série de eventos e de procedimentos;

•	 evita repetição e retrabalho de uma série de atividades e procedimentos 

que, se ausentes os registros nos formulários, tenderiam a ter execução 

em duplicidade;

•	 facilita o controle das atividades das unidades organizacionais da empre-

sa, na medida em que identifica áreas, setores, análises etc.;

•	 facilita o fluxo de informações a serem repassadas, bem como a coleta 

delas, classificando-as em função das áreas de origem e de destino, da 

importância e urgência maior ou menor dos temas tratados, da lógica de 

distribuição, dos tipos e níveis de autoridade etc.;

•	 facilita e permite melhor compreensão de tarefas e objetivos de práticas de 

comandos operacionais, evitando perda de tempo de desvios de fluxos;

•	 facilita a compreensão de ordens de comando, visando convergência e 

conformidade de resultados;

•	 facilita a apresentação das tarefas e sua respectiva distribuição, fluxo de 

execução e identificação de responsabilidades e autoridades para execu-

ção e comando.

Resumo
Nesta aula, estudamos sobre a importância da adoção de formulários como 

instrumentos de coleta e comunicação de dados. Diferentemente do que se 

pode imaginar, os formulários não devem ser encarados como um papel a 

mais a fazer parte da burocracia empresarial, mas como elemento de tra-

balho indispensável à distribuição das tarefas, das responsabilidades e da 

autoridade hierárquica a ser cumprida em uma organização.

Atividade de aprendizagem
•	 Nesta aula, você viu sobre os formulários. Fale sobre os requisitos e as 

etapas para elaboração deles.
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Aula 12 - Representação gráfica e 
símbolos

Nesta aula, vamos tratar dos tipos e modelos de símbolos e de 

representação gráfica que devem ser utilizados na elaboração de 

formulários e de documentos que atendem os requisitos para ela-

boração de procedimentos visando ajustar sua organização, seus 

sistemas e seus métodos.

12.1  A importância de utilizar símbolos e  
 representação gráfica
Um dos grandes problemas com que sempre nos deparamos em uma 

organização reside na compreensão dos processos de comunicação 

interpessoal interna e dos contidos nos diversos formulários e papéis internos 

com o objetivo de coletar dados e fornecer comunicação e informação dos 

princípios organizacionais administrativos e de gestão e das tarefas que 

devem ser realizadas.

Em muitos casos, os formulários, comunicados e relatórios usualmente uti-

lizados, não obstante sua extensão e tentativa de explicar detalhadamente 

aquilo que se pretende, não conseguem produzir uma linguagem que seja 

compreendida pela maioria das pessoas, tendo em vista a possibilidade da 

análise textual sob o ponto de vista subjetivo.

Objetivando minimizar estes possíveis desvios na compreensão da comunica-

ção, os profissionais de organização, sistemas e métodos adotaram a prática 

de um tipo de linguagem diferenciada e auxiliar que reúne alguns símbolos 

e esquemas de representação gráfica. 

A utilização de símbolos e representação gráfica tornou mais fácil a explicita-

ção de determinadas etapas dos procedimentos administrativos e operacio-

nais, como facilitou a compreensão de mensagens e comunicações. 

12.2 Símbolos
Os símbolos servem para indicar determinadas operações ou tarefas que 

devem ser executadas à medida que se desenvolve o processamento das ati-

vidades, assim como podem indicar caminhos e decisões a serem tomadas.



Os símbolos são figuras de fácil identificação para as quais se determinam 

padrões de significado conhecido a fim de possibilitar a construção de ele-

mentos de representação gráfica, tais como os organogramas e os fluxogra-

mas que serão estudados na sequência, facilitando sobremaneira sua com-

preensão.

A seguir, apresentamos alguns dos símbolos mais utilizados para construção 

de fluxogramas e de organogramas, segundo Oliveira (2002).

Inicialmente, vamos apresentar a simbologia de apresentação utilizada no 

fluxograma vertical que representa a rotina de desenvolvimento de determi-

nadas atividades (OLIVEIRA, 2002). 

Quadro 12.1: Simbologia do fluxograma vertical

SIMBOLO SIGNIFICADO SIMBOLO SIGNIFICADO

Análise ou operação Execução ou inspeção

Transporte Permanência temporária – 
arquivo provisório

Arquivo definitivo Demora ou atraso

Fonte: Oliveira (2002).

Complementando a apresentação dos símbolos utilizados no fluxograma 

vertical, o autor apresenta outros símbolos utilizados no fluxograma descriti-

vo. Os fluxogramas descritivos são mais complexos, pois envolvem a descri-

ção de rotinas e as ações dos procedimentos a serem realizados, indicando 

os fluxos e suas conexões com outras atividades e indicando documentos a 

serem utilizados.
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Quadro 12.2: Simbologia do fluxograma parcial ou 
descritivo

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO

TERMINAL OPERAÇÃO

EXECUTANTE OU 
RESPONSÁVEL

DOCUMENTO

ARQUIVO DECISÃO

CONFERÊNCIA CONECTO DE PÁGINA

CONECTOR DE ROTINA SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
DOCUMENTOS
INFORMAÇÕES ORAIS

MATERIAL

 Fonte: Oliveira (2002).

Os símbolos encontram larga utilização nos arranjos e construções de fluxo-

gramas de atividades, de funções, de rotinas administrativas e de trabalho.

12.3 As técnicas de representação gráfica  
 do fluxograma e do organograma
Segundo o autor Cury (2007, p. 340), a utilização da simbologia tornou 

mais fácil a construção do gráfico de processamento das operações – o flu-
xograma, que visa representar o fluxo ou a sequência normal de qualquer 

trabalho, produto ou documento. 

Também, como técnica de elaboração de representação gráfica de proces-

sos e fluxos administrativos e operacionais de uma empresa, encontra-se o 

organograma, cujos fundamentos, conforme Araújo (2001, p. 131), repre-

sentam um gráfico representativo da estrutura formal da organização em 

dado momento.

Em função da importância que cada um destes temas (fluxogramas e orga-

nogramas) representa para a disciplina e para a atuação do profissional em 

organização, sistemas e métodos, vamos tratar deles em aulas separadas 

sequência do livro.

Fique atento a essas duas aulas, você verá como elas são extremamente 

importantes na construção dos conceitos e aplicações da disciplina ora em 

estudo.

Aula 12 – Representação gráfica e símbolos



Resumo
Nesta aula, aprendemos a respeito dos símbolos que são largamente utili-

zados para a construção dos gráficos de processamento das operações de 

uma organização, que visam representar o fluxo ou a sequência normal de 

qualquer trabalho, produto ou documento – os fluxogramas, e dos que re-

presentam os processos e fluxos administrativos e operacionais de uma em-

presa – os organogramas.

Atividade de aprendizagem
•	 Utilizando as figuras e as técnicas de representação gráfica de um fluxo-

grama, elabore um sobre como trocar o pneu de um carro.
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Aula 13 - Fluxograma

Nesta aula, vamos estudar e conhecer os conceitos e aplicações 

de uma das grandes ferramentas de análise e mapeamentos dos 

processos organizacionais. Trata-se do fluxograma que, como o 

próprio nome indica, permite identificar os fluxos dos processos 

operacionais. 

13.1 O que é e para que serve o fluxograma
O fluxograma é, sem dúvida, uma das técnicas de representação gráfica mais 

utilizadas nas empresas, e com ele se busca traduzir e mostrar de modo di-

ferenciado, não apenas textual, as diversas formas e maneiras que traduzem 

como as coisas acontecem dentro de uma organização.

O fluxograma, como a própria palavra permite concluir, demonstra os fluxos 

que ocorrem dentro da organização, e neste sentido não se resume apenas 

a fluxos de produção, mas a fluxo de movimentos, fluxo de pessoas, fluxo 

de papéis, fluxo de rotinas, enfim, com ele será possível dimensionar e orga-

nizar uma série de tarefas organizacionais pensando sempre em conhecer o 

passo a passo delas, visando melhorá-las.

Conceitualmente, Araújo (2001, p. 64-65) nos ensina que:

[...] o fluxograma é todo e qualquer gráfico que demonstre algum fluxo 

[...] o fluxograma, de maneira geral, procura apresentar o processo 

passo a passo, ação por ação. Toda ocorrência em determinado proces-

samento deve merecer o registro na folha de fluxograma. Há fluxogra-

mas que exigem menos registros e, por consequência, nem toda ação é 

registrada. Pode ocorrer que o fluxograma não demonstre, a rigor, ne-

nhuma ação, nenhum passo. Revelará apenas o fluxo de documentos.

Ampliando o conceito sobre o fluxograma, resgatamos o entendimento do 

autor Cury (2007, p. 340) para quem o fluxograma é um “gráfico de proces-

samento para trabalhos de análise administrativa, que representa o fluxo ou 

a sequência normal de qualquer trabalho, produto ou documento.”



Perceba que em ambos os casos, os autores citados concordam que o flu-

xograma é uma forma diferenciada de apresentarmos as diversas ações e 

modos de operação de determinada tarefa ou trabalho realizado dentro de 

uma organização que permite conhecer melhor cada passo, cada ação, cada 

detalhe das atividades de trabalho que está sendo realizado.

Isto, aliás, é uma das grandes vantagens da utilização dos fluxogramas como 

instrumento de gestão, pois uma vez conhecidos com detalhes o passo a 

passo de uma tarefa organizacional, permitem a tomada de providências, 

visando estruturar, da melhor forma possível, a sua execução e facilitam a 

correção de eventuais erros que possam estar ocorrendo.

13.2 Objetivos
Segundo o autor Oliveira (2002, p. 256-258), o fluxograma objetiva, dentre 

outras coisas, o seguinte:

evidenciar a sequência de um trabalho, permitindo a visualização dos 

movimentos ilógicos e a dispersão de recursos materiais e humanos. 

Constitui o fundamento básico de todo trabalho racionalizado, pois 

não basta fazer sua divisão, sendo necessário bem dispô-lo no tempo 

e no espaço.

Além disto, complementa o autor, o fluxograma também objetiva:

•	 padronizar a representação dos métodos e procedimentos admi-

nistrativos;

•	 maior rapidez na descrição dos métodos administrativos;

•	 facilitar a leitura e o entendimento;

•	 facilitar a localização e a identificação dos aspectos mais impor-

tantes;

•	 maior flexibilidade e;

•	 melhor grau de análise. (OLIVEIRA, 2002, p. 256-258)

Com efeito, o fluxograma é uma forma de se organizar e apresentar como as 

tarefas devem ser executadas, como os documentos devem ser encaminha-

dos, como as operações podem ser realizadas; da maneira como o consenso 

organizacional prevê, devam ser feitas para obtenção dos melhores resulta-

dos para a empresa, independentemente de quem está ocupando a ordem 

de comando, ou seja, independentemente de quem seja o chefe ou o gestor, 

assim como, independentemente, de quem seja o executor ou responsável 

pela sua execução.
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No fluxograma estarão descritos e direcionados os processos, as tarefas e os 

passos a serem executados, sem o subjetivismo das pessoas que estão no co-

mando ou na execução das tarefas, e poderiam tentar implantar a sua ma-

neira de fazê-las em detrimento da forma como a organização determina. 

13.3 Proposta de realização
Para a realização de um fluxograma, Cury (2007, p. 341-344) apresenta 

uma proposta de roteiro que inclui inicialmente uma ação de comunicação 

da execução da tarefa e de seus objetivos aos funcionários e aos gestores 

envolvidos nas operações.

Posteriormente, passa-se à coleta de dados que é, de fato, uma das fa-

ses mais importantes, uma vez que com eles subsidiam-se os trabalhos a 

serem realizados. Preferencialmente, estas informações devem ser colhidas 

por meio de uma entrevista com as pessoas envolvidas, buscando-se obter 

informações sobre o cargo de quem faz o trabalho, de quem recebe as ati-

vidades, para quem passa atividades (parcialmente ou integralmente). Deta-

lhes sobre a tarefa, tempo estimado para execução – global e por atividade 

– além de outros elementos importantes que possam estabelecer a relação 

de trabalho com outras pessoas e processos da organização.

Uma vez colhidos os dados, passa-se à fase de fluxogramação, como deno-

mina Cury (2007, p. 341-344), que consiste na “escolha do tipo e modelo de 

fluxograma que será utilizado, elaborando-se, em seguida, o seu rascunho”.

Na sequência, deve-se proceder uma análise criteriosa sobre a proposta do 

fluxograma realizada conforme o rascunho elaborado, e este é um momen-

to de muita atenção e de muita reflexão sobre o formulário. É nesta fase 

que o analista deverá questionar a respeito de diversas propostas e eventos 

descritos no formulário. Deverá, por exemplo, avaliar se, de fato, todas as 

operações importantes do processo estão abrangidas, se a sequência delas 

está correta, se não há necessidade de eventuais mudanças e, até mesmo, 

avaliar o provável resultado. 

Outro aspecto não menos importante é a análise da linguagem: a mensa-

gem está clara e adequada, evitando-se, desta forma, que todo o esforço 

seja perdido?

Cury (2007) ensina ainda que, como fase complementar e antes que se apre-

sente o trabalho finalizado, é conveniente que o analista realize o que ele 

Aula 13 – Fluxograma



denomina de relatório de análise. Este documento prevê que o analista 

elabore um relatório contendo informações importantes que permitam ava-

liar o cenário e as condições os motivos, os objetivos, os fundamentos e a 

proposta de mudança, bem como as expectativas e recomendações acerca 

do novo cenário que se pretende após fluxogramação proposta. 

Finalmente, deve-se apresentar o trabalho às pessoas envolvidas promoven-

do-se uma discussão sobre a proposta e prestando eventuais esclarecimen-

tos.

13.4 Modelos e tipos de fluxograma
Agora, apresentaremos alguns dos tipos e modelos mais utilizados de flu-

xogramas, destacando-se que não e pode tomar por únicos os modelos ora 

apresentados uma vez que são inúmeras e diversificadas as possibilidades 

de elaboração de formulários e documentos que retratam um fluxograma 

organizacional.

13.4.1  Fluxograma de rotina de trabalho ou   
 administrativo
Com o fluxograma de rotina de trabalho, será possível conhecer a rotina de 

trabalho de cada pessoa, ou do processo, ou da tarefa, de forma ordenada, 

completa e mais fidedigna possível, podendo, inclusive, conter a previsão de 

tempo para sua respectiva realização.

Determinados tipos de fluxograma de rotina de trabalho ou administrativo 

são também conhecidos como mapeamento de atividades.

Figura 13.1: Fluxograma vertical
Fonte: http://rehagro.com.br
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13.4.2 Fluxograma de processo
Com o fluxograma de processo, podem-se estabelecer os passos, a sequên-

cia e as ações que se pretendem realizar, visando à execução de determina-

das tarefas da organização. Da mesma forma, com ele, pode-se representar 

a unificação de diversas tarefas que somadas produzirão os resultados finais 

aguardados.

Figura 13.2: Fluxograma de decisões
Fonte: SILVA; MORABITO, 2012.

Perceba que nele são utilizados símbolos e figuras que facilitam o entendi-

mento e descrição das atividades.

Lembre-se que estudamos, na aula 12, os símbolos e sua utilização como 

elementos da representação gráfica para elaboração de formulários e vimos 

que os símbolos representam formas de comunicação e de linguagem que 

visam facilitar a descrição de comandos e de operações.

Apresentamos, agora, um exemplo de um fluxograma de uma operação 

simples, que pode acontecer no dia a dia com as pessoas e à qual você mes-

mo já deve ter se submetido: uma troca de pneus.

Aula 13 – Fluxograma



Talvez você possa estar se perguntando sobre a necessidade de apresentar 

um fluxograma para realização de uma operação tão simples como esta – 

troca de pneu, mas esteja certo de que muitas pessoas não farão a troca do 

pneu da forma como está proposta e poderão fazer com que uma operação 

tão simples se torne impressionantemente complexa, a ponto de gastar re-

cursos e tempo desnecessários para efetuá-la.

Um dos grandes objetivos do fluxograma é exatamente o de identificar fa-

ses, operações, sequência das operações, tipos de trabalho, para fazer com 

que se gaste o menor tempo possível para se obter o melhor resultado, gas-

tando o mínimo de recursos possíveis.

Resumo
Nesta aula, estudamos conceitos sobre o fluxograma, conhecemos as etapas 

para sua realização e alguns dos principais modelos de utilização de fluxo-

grama pelas empresas. Estudamos, também, sua importância, ainda que as 

operações a serem fluxogramadas sejam simples, mas, apesar disto, não se 

pode desconsiderar a importância de fluxogramá-la.

Atividade de aprendizagem
•	 Fale sobre os modelos e tipos de fluxograma. Indique o que mais lhe 

chamou atenção e justifique.

Figura 13.3: Fluxograma de operação simples
Fonte: VolodyA! V Anarhist/@Creative Commons
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Aula 14 - Organograma

Prosseguindo com os estudos sobre formas diferentes de visuali-

zar a constituição e estruturação das empresas, vamos, nesta aula, 

passar ao estudo de outra técnica de representação gráfica da es-

trutura organizacional que é o organograma. 

14.1 Conceito e características principais
Utilizando, inicialmente, o conceito do Dicionário Aulete Digital (2012), en-

contramos a definição do organograma como a “representação gráfica da 

estrutura de uma organização, empresa etc., mostrando a hierarquia e as 

relações entre as suas unidades”.

De forma complementar, o autor Araújo (2001, p. 131) nos ensina que o 

organograma, além de ser um “gráfico representativo da estrutura formal 

da organização”, também tem o objetivo de demonstrar:

•	 a divisão do trabalho, mediante o fracionamento da organização 

em unidades de direção, assessorias, conselhos, gerências, supe-

rintendências, departamentos, divisões, seções, serviços, setores 

etc.; 

•	 a relação superior-subordinado, o que deixa implícito os procedi-

mentos relativos à delegação de autoridade e responsabilidade;

•	 o trabalho desenvolvido pelas frações organizacionais, podendo 

evidenciar o detalhamento do tipo de trabalho, os cargos existen-

tes, os nomes dos titulares, a quantidade de pessoas, a relação 

funcional e hierárquica. (ARAÚJO, 2001, p. 131).

Alguns autores, como por exemplo, Oliveira (2002) sobre o qual nos re-

ferimos na aula anterior, entende o estudo do organograma associado à 

abordagem do fluxograma, que se analisado sob o ponto de vista de um 

formulário ou de uma representação gráfica, assiste razão ao autor. 

Entretanto, em razão das características e fundamentos para a elaboração 

dos organogramas que se baseiam em elementos e variáveis relacionados à 

estrutura funcional da empresa, destacando-se os cargos e as funções de-

sempenhadas pelas pessoas, com destaque para outros elementos tais como 

Para saber mais sobre o 
Dicionário Aulete Digital, acesse: 
<http://www.auletedigital.com.
br/>. 



a relação hierárquica, preferimos tratá-lo de forma isolada dos fluxogramas, 

entendendo serem complementares.

14.2 Tipos de organograma
Assim como os fluxogramas, os organogramas podem ser elaborados de 

diversas formas e tipos, a depender dos elementos e variáveis que os consti-

tuem ou em razão dos objetivos para os quais estão sendo elaborados.

Certo é que a grande variabilidade de situações e cenários estruturais e fun-

cionais de uma empresa, faz com que se tenha a possibilidade de diversos ti-

pos e formas de organogramas que buscam apresentar a estrutura funcional 

naquele dado momento estudado, ou que se pretenda estruturar a empresa 

em razão de decisões estratégicas de funcionamento.

Araújo (2001) nos apresenta os seguintes tipos de organogramas: “clássico, 

em bandeira, vertical, lambda e circular, horizontal, radial e misto, em linha, 

em linha e estado-maior, comitê, horizontal, hierárquico, hierárquico-consul-

tivo, hierárquico-funcional, escalar, linear e militar”.

Ainda, considerando como tipos-próprios os seguintes: “estrutural (tradicio-

nal), funcional, por cargos, estrutural-funcional, circular ou radial e matri-

cial” (ARAÚJO, 2001, p. 132).

Percebe-se que, como destacamos, há uma gama de formas e tipos de or-

ganogramas, razão pela qual se optou por tratar o tema em aula própria, 

considerando sua importância.

Informa ainda o autor, com o que se deve concordar em razão da experiência 

pessoal na realização de atividades profissionais vinculadas ao tema, que os 

tipos elencados na primeira referência recém-citada obedecerão à critérios e 

à técnicas de elaboração semelhantes, não obstante os resultados produzam 

mapas diferentes.

Ressalta, entretanto, o autor que o mais complexo de todos, que requer 

maior atenção, e produzirá estrutura mais sofisticada, é o organograma ma-

tricial (construído em matriz). No organograma em matriz, encontraremos 

duas estruturas funcionais que deverão coexistir e compartilhar da mesma 

representação gráfica e isto fará com que a forma de elaboração seja mais 

complexa.
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Na sequência, apresentaremos a demonstração gráfica de alguns dos princi-

pais tipos de organogramas de acordo com as técnicas de elaboração mais 

utilizados.

14.2.1 Organograma clássico
No organograma clássico temos as figuras hierárquicas bem definidas, no 

topo da figura o destaque para o cargo (função) mais importante da empre-

sa, sequenciando-se, nas linhas a seguir, os demais cargos (funções), redu-

zindo-se a cada linha a importância dos cargos (funções) e vinculando-se os 

níveis hierárquicos. 

14.2.2 Organograma funcional
No organograma funcional, encontraremos a distribuição das atividades de-

senvolvidas, representando a função de cada cargo, respeitando-se os níveis 

hierárquicos e de subordinação.

Veja no exemplo da figura a seguir:

Figura 14.1: Organograma clássico
Fonte: Elaborada pelo autor.

PRESIDENTE

GERENTE DE 
PRODUÇÃO GERENTE DE RH GERENTE

COMERCIAL

SETOR A

SETOR B SETOR E

SETOR C SETOR D
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14.2.3 Organograma estrutural-funcional
Neste tipo de organograma, teremos informações sobre dois elementos do 

cargo (função), apresentados de forma consorciada. Teremos informações 

sobre a estrutura-linear hierárquica do cargo (função) e junto com ela, des-

crito um rol de atividades que está sob a responsabilidade da pessoa que 

ocupa o cargo ou função.

Siga o exemplo a seguir apresentado:

SM TINTAS

PRESIDENTE: 
• Presidir reuniões da empresa;

Aprovar estratégias;
• Aprovar planos financeiros.

DIRETOR ADMINISTRATIVO
• Elaborar planos de ação administrativa

• Estruturar processos administrativos

DIRETOR COMERCIAL
• Elaborar estratégias de negócios
• Elaborar estratégias de produtos

GERENTE COMERCIAL
• Contratar e treinar 

vendedores
• Gerenciar a expansão da 

base de clientes

GERENTE FINANCEIRO
• Executar fluxos 

financeiros
• Contratar operações 

bancárias

GERENTE DE RH
• Contratar e treinar 

pessoas
• Executar fichas de 

pagamento

ASS. CONTÁBIL

ASS. JURÍDICA

VENDAS

INTERNA

EXTERNA

CONSTRUTORAS TESOURARIA

ESTOQUE

DEPÓSITO

ENTREGA

FINANCEIRO

CAIXA

FATURAMENTO

CONSULTORIA

Figura 14.2: Organograma funcional
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 14.3: Organograma estrutural-funcional
Fonte: Elaborada pelo autor.
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14.2.4 Organograma matricial
No organograma matricial, encontramos uma reunião de elementos que de-

vem se reunir em uma única representação gráfica. Veja no exemplo a seguir, 

onde encontramos as estruturas hierárquicas tradicionais e as estruturas hie-

rárquicas dos cargos em assessoria, representados pelas informações conti-

das nos quadrados pontilhados.

Temos, ainda, uma linha de comando determinada pela operação da em-

presa, ditada serviços compartilhados, sob a qual está vinculada a linha 

funcional (administrativa, financeira, marketing, pedagógico e psicológico). 

Esta linha funcional não está disponível apenas para atuação em face da 

operação de serviços compartilhados, poderá estar vinculada também a 

outros níveis de operações da empresa, compartilhando suas funções.

Adicionalmente, encontramos outra matriz de atividades descritas no orga-

nograma, onde todos estão vinculados, a matriz representada pelos projetos 

(projeto 1, projeto 2 e projeto 3). 

Há um compartilhamento de atividades, responsabilidades e funções entre-

laçadas entre os diversos níveis hierárquicos e funções, representados por 

matrizes operacionais diferentes.

Figura 14.4: Organograma matricial
Fonte: http://estrategiaconsultoria.com.br/?tag=organograma

Aula 14 – Organograma



Resumo
Com esta aula, expandimos nosso estudo acerca das formas de represen-

tação gráfica das estruturas organizacionais, abordando os organogramas. 

Estudamos os conceitos e fundamentos para sua elaboração e apresentamos 

alguns modelos de gráficos de organograma, com destaque para o modelo 

matricial, que é o mais complexo dentre eles, conforme nos ensinou um dos 

autores referenciados no texto. 

Atividades de aprendizagem
•	 Diga o que é um organograma e fale sobre cada tipo.

•	 Disserte sobre as principais diferenças entre o organograma funcional e 

o estrutural funcional.
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Aula 15 - Mapeamento de atividades 
e de processos

O mapeamento de atividades e de processos é uma das formas 

mais eficazes para se conhecer como são realizadas as tarefas de-

senvolvidas pelas pessoas nas empresas. É sobre seus conceitos e 

aplicações que vamos tratar nesta aula.

15.1 Conceito
Não se trata de nenhuma novidade a conclusão de que para o correto funcio-

namento de uma empresa, bem como para obtenção de resultados, requer-

-se a efetivação de uma série de atividades e tarefas a serem realizadas pelas 

pessoas e cuja somatória produz os resultados organizacionais esperados.

Também não se trata de novidade que a efetivação destas tarefas, para que 

produzam resultados desejados, devem cumprir determinados requisitos, 

tais como: aspectos ligados aos tipos de atividades desenvolvidas por algu-

mas pessoas e suas relações com outras na mesma organização; a conver-

gência de interesses das tarefas; o tempo em que elas são realizadas e seu 

encaminhamento às fases subsequentes; os resultados e a eficácia da tarefa 

desenvolvida, fazendo cumprir adequadamente a sequência das operações 

no processo operacional da organização, para que o trabalho mal realizado 

por alguém não prejudique o trabalho do outro, produzindo a necessidade 

de retrabalho ou de que alguém tenha que resolver problemas que não são 

pertinentes a sua tarefa, mas que tenha que fazê-lo para que sua tarefa seja 

adequadamente realizada.

Situações onde pessoas realizam tarefas que não são pertinentes a sua fun-

ção, mas as fazem para poder substituir o trabalho que outro deveria fazer e 

não o fez, são comuns e lamentavelmente prejudicam sobremaneira o resul-

tado esperado das atividades dos funcionários de uma organização.

As ações de mapeamento de atividades e processos de trabalho visam exata-

mente identificar quais são as atividades e processos pertinentes à execução 

das tarefas individuais ou coletivas, a serem desenvolvidas pelas pessoas nas 

empresas em função de tempo determinado, visando atribuir-lhes não só 

as responsabilidades sobre seus resultados, mas para facilitar o fluxo das 

operações. 



15.2 Objetivos do mapeamento de   
 atividades e processos
Um dos objetivos essenciais das ações de mapeamento de atividades e pro-

cessos trata de possibilitar o diagnóstico adequado de quais são as atividades 

e as tarefas que cada pessoa deve executar para realizar seu trabalho, con-

templando ainda o tempo de execução delas, de forma a obter informações 

sobre a conformidade da tarefa, dos requisitos essenciais para sua execução, 

inclusive no âmbito das competências funcionais para desempenhá-la, asso-

ciados à eficácia e à produtividade de seus resultados.

Veja que temos neste contexto interesses diferentes a serem considerados. 

Os interesses dos funcionários à medida que o mapeamento estabelece cri-

térios sobre competências e habilidades essenciais ao desempenho das fun-

ções, ensejando a contratação de pessoas com a devida capacidade para a 

realização das tarefas, e de outra forma, contida no interesse organizacional 

para obtenção dos seus melhores resultados, como organizar tarefas e ativi-

dades com a finalidade de obter resultados eficazes.

Além destes objetivos, não se pode desconsiderar outras contribuições im-

portantes quando se organizam as tarefas e os processos de trabalho na 

empresa. 

Evita-se, por exemplo, a ocorrência de tensões e conflitos internos entre as 

pessoas, em decorrência da ausência de conhecimento sobre o que, de fato, 
devem fazer, até que ponto, e com quais responsabilidades. 

Estimula-se a motivação dos funcionários na medida da definição das tarefas 

e responsabilidades em função de competências e habilidades, será mais 

provável a eficácia de resultados e o reconhecimento pela competência, ao 

invés de julgamentos inadequados de incompetência quando, na verdade, 

a eles teriam sido atribuídas tarefas para as quais não estariam preparados. 

15.3 Etapas para realização da atividade
Araújo (2001) sugere a realização das atividades de mapeamento de ativi-

dades e processos em 4 (quatro) etapas, e cuja discriminação apresentamos 

na sequência.
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15.3.1 Primeira etapa
A primeira tarefa implica na identificação das tarefas individuais.

Esta tarefa, indica o autor:

consiste na busca das tarefas realizadas pelos funcionários da unidade 

um a um (considerando-se ainda o tempo necessário a sua exe-

cução – grifo do autor). As tarefas devem ser entendidas como um 

agrupamento de passos sequenciais, considerando a divisão de traba-

lho existente entre os funcionários. (ARAÚJO, 2001, p. 83-84)

A seguir, apresenta-se um modelo de formulário para obtenção destas in-

formações.

Empresa Unidade

Nome Cargo

Lista individual de tarefas por período HS

Atividade – serviço:

1

2

3

Atividade – serviço: 

1

2

3

HORAS TOTAIS

UNIDADE QUE PROCEDEU O 
LEVANTAMENTO

ASSINATURA DO ANALISTA DATA                                        INÍCIO 

DATA                                        FIM

Figura 15.1: Formulário para mapeamento de atividades funcionais
Fonte: Adaptada de Araújo (2001, p. 84).

15.3.2 Segunda etapa
A segunda tarefa envolve agrupar tarefas semelhantes em atividades e servi-

ços. Para fazer este agrupamento, conclui o autor:

nessa etapa é feita a identificação das tarefas para que tenham caráter 

de similaridade e complementaridade e o consequente agrupamento 

em atividades ou serviços. A diferença é que, algumas vezes, é necessá-

rio somar uma tarefa à outra para que tenhamos um serviço. (ARAÚJO, 

2001, p. 85)

Aula 15 – Mapeamento de atividades e de processos



A seguir, apresenta-se um modelo de formulário para obtenção destas in-

formações.

Empresa Unidade

Nome titular Cargo

Número Atividades/ serviços HS

1

2

3

4

5

6

HORAS TOTAIS

UNIDADE QUE PROCEDEU O 
LEVANTAMENTO

ASSINATURA DO ANALISTA DATA                                        INÍCIO 

DATA                                        FIM

Figura 15.2: Formulário para agrupamento de tarefas semelhantes
Fonte: Adaptada de Araújo (2001, p. 85).

15.3.3 Terceira etapa
A terceira etapa é a montagem do quadro de distribuição do trabalho.

O autor, ao se referir a esta etapa, diz que “é sem margem de dúvida a etapa 

mais simples, pois exige apenas a transposição dos dados colhidos nas eta-

pas anteriores e um esforço adicional de mera soma dos totais de horas das 

tarefas e dos serviços.” (ARAÚJO, 2001, p. 85)

Embora se tenha consideração pelo autor sobre ser uma etapa fácil, é pre-

ciso considerar que a montagem do quadro exigirá do responsável muito 

cuidado na demonstração das informações – a forma de distribuição no for-

mulário, e a coerência delas, pois caso não sejam atendidos estes requisitos, 

corre-se o risco de dificultar, e muito, a tarefa a ser realizada na sequência.

15.3.4 Quarta etapa
A quarta etapa trata da análise do quadro de distribuição de trabalho.

Reporta-se aqui a dificuldade sobre a qual nos referimos no último parágrafo 

do item anterior, pois nesta etapa é bastante exigida a capacidade cognitiva, 

apreciativa e de conclusão do responsável. Se o formulário não estiver devi-

damente organizado, com a montagem adequadamente distribuída, poderá 

dificultar o trabalho a ser feito e prejudicar os resultados.
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Segundo descreve o autor tem-se que:

diferentemente da etapa anterior, esta etapa requisitará o melhor de 

cada um dos envolvidos, pois a questão agora é analisar o trabalho 

propriamente dito, por meio do quadro. Geralmente a análise é 

efetuada com base em quatro blocos: tempo, capacidade profissional, 

equilíbrio no volume de trabalho e possibilidades de mudança. 

(ARAÚJO, 2001, p. 85)

15.4 Análise e conclusões
Após realizadas as etapas, os responsáveis devem proceder análises minucio-

sas sobre as conclusões obtidas, visando assegurar os resultados, e devem 

levá-las para conhecimento e discussão dos gestores, antes de efetivarem a 

mudança e implementação.

Sugere-se, ainda, que sejam promovidas reuniões posteriores com cada uma 

das pessoas envolvidas, apresentando-lhes os resultados sobre os trabalhos 

efetuados. Neste sentido, destaca-se a necessidade de, quando se tratar de 

resultados que envolvam mais pessoas, cujas tarefas estão sendo modifi-

cadas, ou unificadas, ou dividas, ou eliminadas, que os grupos de pessoas 

sejam reunidos para conversar a respeito.

Resumo
Nesta aula, estudamos e identificamos uma das mais importantes tarefas 

vinculadas ao tema organização, sistemas e métodos, que trata do 

mapeamento de atividades e de processos dentro da organização. É uma 

das tarefas mais eficazes para melhor o dimensionamento da estrutura 

organizacional, visando adequá-la ao padrão de eficácia de resultados 

desejados.

Atividade de aprendizagem
•	 Fale, resumidamente, sobre o mapeamento de atividades.

Aula 15 – Mapeamento de atividades e de processos
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Aula 16 - Eventograma

Nesta aula vamos estudar uma forma diferente de organizar um 

plano de atividades, ou até mesmo um plano de negócios, cujo 

documento e representação gráfica é denominado eventograma.

16.1 Conceito
Como o próprio nome nos permite concluir o eventograma relaciona-se à 

realização de algum evento, de algum acontecimento, de algum fato que 

precisa ser previamente preparado para que se minimizem riscos de que 

ocorram erros durante sua efetivação.

Os eventos podem se constituir de fatos e acontecimentos das mais diversas 

e variadas formas, desde uma reunião de trabalho, como uma festa, um 

encontro festivo, ou de qualquer outra natureza que demande uma prepa-

ração.

Qualquer evento, independente da natureza ou motivo, constitui-se de uma 

série de pressupostos, de ações, de atividades ou de tarefas que precisam 

ser analisadas, organizadas e planejadas, e neste sentido que o eventograma 

vem contribuir.

Imagine, por exemplo, que você resolva reunir seus amigos na sua casa para 

comemorar seu aniversário. Como é que você vai fazer isto? Qual tipo de 

comemoração irá fazer? Quantas pessoas irão? Que tipo de comida irá ser-

vir? Que tipo de bebida irá servir? Que tipo de música irá tocar? Enfim, há 

vários questionamentos para esclarecer e entender cada tipo de evento, e 

para todos os questionamentos sempre haverá uma resposta que exigirá a 

tomada de providências prévias. 

Você pode optar por um evento sem qualquer preparação prévia, correndo o 

risco de que se der errado, tudo bem, as pessoas irão entender.

Contudo, a hipótese de dar errado, contando que as pessoas irão entender, 

não pode ser assumida por uma empresa, pois se assim acontecer, as pes-

soas envolvidas vão certamente concluir que esta empresa é, no mínimo, 

bastante desorganizada e que não se pode confiar nela.
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Cruz (2003, p. 140) apresenta um conceito para explicar o eventograma – é 

uma “técnica para decompor um processo de negócio em eventos, a fim de 

estudar suas causas e condições nas atividades geradoras, e suas abrangên-

cias e seus efeitos nas atividades receptoras”.

De outra forma, seguindo os ensinamentos do autor, o eventograma é um 

“microcosmo do universo chamado processo. O que existe num processo 

existe e acontece primeiro em cada atividade que o compõe”. (CRUZ, 2003, 

p. 140)

Vamos detalhar mais esta explicação.

Sempre que nos deparamos com a necessidade de realizar uma atividade 

consideramos que o total das fases e etapas constituem um processo.

Estas fases e etapas demandam sempre uma preparação, ainda que de pe-

queno significado, mas que se não existirem poderão causar problemas.

O que o eventograma propõe é exatamente decompor este processo para 

que se possa conhecer melhor as fases e etapas, visando prepará-las adequa-

damente para produzir os melhores resultados possíveis.

Sob outro ponto de vista, quando falamos em desenvolver e gerenciar um 

projeto, não associamos a ideia do projeto à realização de atividades sequen-

ciadas e programadas até a realização final? Pois bem, o eventograma tem 

a mesma característica.

16.2 Como fazer um eventograma
Cruz (2003) apresenta algumas regras e passos para que possamos realizar 

um eventograma.

Dentre as regras o autor destaca:

1. liste todas as atividades que supostamente farão parte do processo;

2. descubra qual atividade, ou quais atividades terminam o processo;

3. construa o formulário “E-P-S” (apresentaremos a descrição na sequên-

cia) para cada uma das atividades que finalizam o processo;
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4. calcule, levante o tempo de processo para cada atividade;

5. calcule, levante o tempo de ciclo de cada atividade;

6. crie o procedimento da atividade;

7. detalhe o procedimento por meio de suas tarefas;

8. crie as regras de negócios onde forem aplicáveis;

9. descubra se existe alguma exceção em cada atividade;

10.  crie o plano de contingência para tratar cada exceção;

11.  crie o eventograma;

12.  preencha o formulário matriz de dados;

13. repita os passos 3 a 12 para todas as atividades que tenham sido listadas 

como supostas partes do processo em folhas separadas;

14. mapeie o resultado total num fluxograma. 

Parece complicado? Porém, não é. O que o autor está nos ensinando é na 

verdade como fazer um check-list de atividades a serem executadas, com 

um rigor maior de detalhes.

É preciso deixar claro que para alguns eventos, não será necessário uma lista 

tão extensa de providências afim de compor seu check-list, mas não se deve 

esquecer do rigor dos detalhes, mesmo que o evento seja pequeno. O maior 

ou menor rigor vai determinar a maior ou menor qualidade dos resultados 

das tarefas.

Na figura a seguir, apresentamos um modelo de um eventograma:
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Churrasco embalado

ATIVIDADE

ENTREGA

Churrasco embalado (cliente)

Complementos embalados Complementos embalados (cliente)

Bebidas acondicionadas Bebidas acondicionadas (cliente)

Nota fiscal Nota fiscal (cliente)

Comanda Comanda (cliente)

Formulário CQ Formulário CQ (cliente)

Formulário CQ - Cliente Formulário CQ

Comanda cliente Comanda (caixa)

Dinheiro Dinheiro (caixa)

Figura 16.1: Eventograma – Churrasco Delivery
Fonte: Adaptada de Cruz (2003, p. 157).

Veja que, no eventograma, você dispõe do nome do processo e em função 

dele as atividades de entrada (do lado direito) e as atividades de saída (do 

lado esquerdo). Também, consta no eventograma a indicação do tempo em 

que tais tarefas precisam ser realizadas e dos níveis de importância e atendi-

mento das tarefas.

Certamente que você poderá adaptar o eventrograma em função das tarefas 

e atividades que quer organizar, só não se esqueça de que, como condiz com 

o enventograma, as tarefas de entrada e de saída precisam estar adequadas 

e rigorosamente detalhadas para evitar que eventual ausência de tarefa pre-

judique o resultado final pela ausência de previsão e de acompanhamento.

16.2.1 O formulário “E-P-S”
O formulário E-P-S, conforme ensina Cruz (2003), é uma maneira organi-

zada de identificar as ações de entrada e as ações de saída de uma ativida-

de. A função dele é descobrir e mapear estas entradas e saídas, propondo 

organizá-las para melhor funcionamento.

o formulário “E-S” tem dois grandes quadrantes: Entradas e Saídas. 

Documentando todas as entradas e suas origens, e todas as saídas e 

seus destinos fica fácil descobrir quais atividades fazem e quais não 

fazem parte do processo. (CRUZ, 2003, p. 143)

Suponha, por exemplo, o evento da compra de uma pizza em uma pizzaria 

Delivery. Para o entregador da pizza, gerara-se um evento de entrada de 

produto com eventuais complementos (bebidas), e ainda, a forma de pa-

gamento a ser realizada e até mesmo a necessidade de levar o troco para o 

cliente. 

O entregador terá um comando de produto a cumprir no qual deverão con-

ter ordens e instruções, tais como endereço, telefone, nome da pessoa, for-

ma de pagamento, necessidade de troco etc. 
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Esta ação do entregador de pizza irá gerar uma saída, que é a necessidade 

dele prestar contas da entrega do produto, do pagamento efetuado, da en-

trega do dinheiro, ou do cheque, e de outras providências, como, a entrega 

de vasilhames decorrentes da venda de bebidas que exijam tais providências.

Resumo
Nesta aula, aprendemos mais uma técnica de organização de fluxo de ativi-

dades e tarefas a ser desenvolvida em uma organização que contribui para o 

melhor resultado das funções empresariais. Tratamos da técnica do evento-

grama, que consiste em decompor um processo em fases e etapas distintas, 

a fim de controlar as causas e efeitos de cada uma delas, visando à melhoria 

dos resultados. 

Atividade de aprendizagem
•	 Quais os passos para elaborar um eventograma? Fale sobre isso.

•	 Imagine que você irá fazer um churrasco para sua família. Elabore um 

eventograma, destacando os eventos necessários para comprar, tempe-

rar, assar e servir a carne do churrasco.
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Aula 17 - Infograma

Nesta aula iremos discorrer acerca de uma técnica de gestão em-

presarial que é pouco utilizada pela maioria das empresas. Vamos 

tratar de coleta de dados, de tratamento de dados e de utilização 

correta destes dados, visando melhorar os negócios da empresa, 

não só no âmbito de suas operações internas, como para com os 

clientes. Vamos estudar o infograma.

17.1 Entendendo um infograma
A transformação dos meios e dos métodos de trabalho tem levado as pessoas 

a serem bombardeadas diariamente por uma grande e extensa massa de 

informações sobre assuntos variados, de diversas categorias e temas. 

Estas informações nem sempre são integralmente necessárias à execução 

das tarefas profissionais e nem mesmo interessam de forma efetiva para a 

formação pessoal e profissional. 

Mais grave ainda é concluir que este grande volume de informações, na 

maioria das vezes, sequer tem fonte de referência confiável ou conhecida e, 

desta forma, não tem mesmo serventia alguma para nossas ações pessoais 

e profissionais. 

Figura 17.1: Exemplo de infograma em versão final, após 
concluídas as informações e dados
Fonte: http://www.21projects.com/
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Não há como negar que para desenvolver nossas atividades pessoais e pro-

fissionais estamos sempre à procura de informações, exemplos e modelos 

com os quais podemos elaborar e desenvolver determinados processos, 

compará-los com os eventualmente existentes ou semelhantes, para assim 

obtermos conclusões e resultados com o sucesso que desejamos.

A coleta de dados, a forma de fazê-la, bem como o tratamento adequado, 

para que, de fato, sejam importantes e sirvam como fontes de referência 

confiáveis, são os principais fundamentos para construção de práticas e mé-

todos de trabalho que constituem o infograma.

Pode-se, então, compreender o infograma como resultado de um conjunto 

de atividades que possibilitem a coleta de dados, sua análise e conclusão 

adequadas que visem assegurar os princípios de confiabilidade sobre os da-

dos obtidos e a correta utilização, tendo em vista a análise apropriada aos fa-

tos e eventos envolvidos, eliminando eventuais desvios de avaliação (CRUZ, 

2003).

17.2 Como elaborar um mapa infograma
Um dos grandes problemas nos processos de decisão nas empresas, que 

muitas vezes causam prejuízos enormes, constitui-se no fato de que muitas 

informações importantes para a tomada de decisões ficam retidas sob o 

domínio de uma, ou poucas pessoas, emperrando o fluxo normal dos pro-

cessos. (CRUZ, 2003).

Sem dúvida, é perfeitamente compreensível que há informações estratégicas 

e pontuais que devem ser reservadas a pessoas pertencentes a níveis do staff 
estratégico, mas, lamentavelmente, outras, com intuito de alcançar e man-

ter poder e autoridade na estrutura organizacional, tomam para si, inad-

vertidamente, a decisão de reter informações que não deveriam, e causam 

prejuízos enormes ao processo normal de operações. 

A elaboração de um mapa de informações – infograma – deve iniciar pre-

ferencialmente com a sensibilização das pessoas acerca da necessidade de 

permitir o fluxo normal das informações internas de qualquer natureza den-

tro da empresa.

No mesmo trabalho de sensibilização, deve-se deixar claro às pessoas que 

não podem agir como se fossem titulares e únicas proprietárias das informa-

ções essenciais ao desenvolvimento das atividades diárias e, que respeitados 



e-Tec Brasil107Aula 17 – Infograma

os limites de subordinação e autoridade, precisam disseminá-las, contribuin-

do para o bom andamento das atividades.

Considerando-se vencida e realizada esta sensibilização, deve-se incentivar 

as pessoas a aprender a lidar com as informações, a fim de selecioná-las 

adequadamente, com vistas a permitir seu adequado fluxo e correto apro-

veitamento.

Inicialmente, deve-se procurar a fonte de onde estão sendo obtidas estas in-

formações. São fontes confiáveis? É possível confirmá-las? Qual é, ou quais 

são as mídias que estão sendo consultadas? O tema tem referência com os 

interesses e objetivos maiores? Qual a relação dos temas com nossos obje-

tivos? Qual o grau de importância desta informação? A informação servirá 

para o futuro? Como e onde podemos aproveitá-las?

Estes são apenas exemplos de perguntas que se pode fazer em relação às 

informações que se obtiveram para que se possa classificá-las de forma ade-

quada, visando o melhor aproveitamento. Outros questionamentos poderão 

ser apresentados, visando à validação das informações, e isto vai depender 

do tipo de atividade e de como se prevê utilizar estas informações.

Uma vez realizado e respondido algum conjunto de indagações iniciais para 

saber da importância maior ou menor de utilizar as informações obtidas, 

sugere-se utilizar um formulário que conterá a identificação das característi-

cas das informações tratadas.

No formulário, deve constar inicialmente a identificação da pessoa que está 

tratando da informação e sua atividade.

Sequencialmente, devem ser informadas a data da obtenção da informação 

ou da confirmação, a fonte da informação, inclusive do tipo de mídia, autor 

etc. 

Ainda, sugere-se indicar a natureza dos dados, visando facilitar e promover 

sua classificação e, finalmente, indicar um resumo sumarizado das informa-

ções.

O resumo sumarizado poderá ser feito por intermédio de um pequeno texto, 

ou mesmo por meio de palavras-chave, que permitirão compreender rapida-

mente sobre os temas tratados para, em fase posterior, ser objeto de pesqui-

sa mais aprofundada.
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17.3 A confirmação dos dados e sua   
 disseminação
Uma vez obtidos e classificados os dados conforme sugerido no item ante-

rior, deparamo-nos com outra importante fase do infograma. O que fazer 

com estas informações? Para quem enviar? Quem vai classificar, selecionar e 

confirmar sua real importância para que sejam disseminados?

Sugere-se que para atender a esta importante fase do processo de cons-

trução do infograma, sejam previamente determinadas quais pessoas serão 

responsáveis por esta etapa.

Estas pessoas receberão as informações e deverão analisá-las adequadamen-

te, visando sua utilização. 

Propõe-se, também, que estas pessoas devam se reunir periodicamente, e 

estas reuniões podem ter objetivos diferentes, por exemplo:

•	 para definir as áreas ou temas de interesse que devem ser informados 

a funcionários e que nortearão a elaboração dos mapas de coleta de 

informações, ou

•	 para discutir entre eles os diversos mapas de informações coletados e 

recebidos para conjuntamente decidirem sobre os resultados que serão 

disseminados.

Figura 17.2: Infograma das eleições presidenciais
Fonte: Pedro Aguiar/@ Creative Commons
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17.4 Exemplos de aplicação de infograma
Em toda empresa temos diversas áreas de ação operacional com pessoas 

atuando em suas áreas e atendendo os objetivos organizacionais. Algumas 

áreas, pela natureza de suas operações, estarão sempre mais vinculadas a 

obter informações sobre a concorrência, sobre o mercado, sobre os clien-

tes, sobre as transformações tecnológicas, e é natural que para estas áreas 

deposite-se mais atenção com a finalidade da construção dos infogramas.

Imagine, por exemplo, a área comercial da empresa, responsável pela pros-

pecção e manutenção de clientes, bem como pelas vendas e expansão dos 

mercados atendidos. Nesta área há, naturalmente, uma vasta e importan-

tíssima fonte de informações que, na maioria das vezes, é mal aproveitada.

Por exemplo, o vendedor visita o cliente muitas vezes por ano e obtém 

muitas informações sobre ele, mas lamentavelmente estas informações são 

perdidas, pois não há um processo sistematizado para tratar e reter estas 

informações. Isto, normalmente, significa a perda de oportunidade de ven-

der mais e melhor para o cliente, aproveitando muitas expectativas que ele 

mesmo informou, mas que não estão classificadas adequadamente.

O infograma poderá ajudar muito na classificação destas informações, per-

mitindo, por exemplo, que a empresa consiga vender mais valor ou mais 

produtos para um mesmo cliente, otimizando o aproveitamento destas in-

formações. 

Resumo
Nesta aula tratamos de uma técnica de gestão de informações que não é 

adequadamente aproveitada por grande parte das organizações e que, por 

consequência, perdem oportunidades importantes de negócios. Tratamos 

do infograma, que é uma técnica de classificação e retenção de informações 

sobre diversos negócios da empresa.

Atividade de aprendizagem
•	 O que é e como podemos elaborar um mapa infograma? Fale sobre isso.
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Aula 18 - Funcionograma

Nesta aula, vamos tratar de outra importante atividade do analista 

de organização, sistemas e métodos para conhecer melhor as tare-

fas e atividades de cada cargo e de cada elemento da organização. 

Assim será possível organizar melhor os fluxos e o desenvolvimen-

to das atividades em prol dos resultados esperados.

Figura 18.1: Modelo de funcionograma
Fonte: http://amigonerd.net/
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Figura 18.2: Funcionagrama
Fonte: http://empressadesenvolvida.webnode.com.br/
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18.1 Conceito
Inicialmente, devemos reforçar a ideia de que com os diversos processos e 

procedimentos pertinentes à disciplina e aos temas ligados à organização, 

sistemas e métodos das empresas estamos tratando, essencialmente, de 

compreender e propor ferramentas alternativas para a gestão organizacional 

que visem promover resultados cada vez mais eficazes.

Tratamos nas aulas anteriores a respeito dos fluxogramas, dos organogra-

mas, das atividades de mapeamento de processos, dentre outros, e destaca-

mos, em diversos momentos, a necessidade de compatibilização hierárquica 

e funcional, tratando a respeito dos cargos, das funções, das atribuições e 

responsabilidades de cada um em conformidade com as estruturas organiza-

cionais, permitindo geração de fluxos de processos, documentos e atividades 

em busca de melhores resultados.

Mas, se perguntarmos: para que servem os cargos e as funções ? Que tipos 

de tarefas as pessoas irão desenvolver? Quais são seus papéis funcionais 

dentro da estrutura da organização? Quais competências, habilidades e qua-

lidades o ocupante precisa ter para desenvolver tais funções?

Ou seja, como irá funcionar o cargo dentro da estrutura organizacional?

O funcionagrama propõe alternativas para organizarmos estas questões e 

elaborarmos de maneira formal e descritiva quais são os papéis, as tarefas 

e as responsabilidades funcionais de cada cargo, especificando, inclusive, 

as competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento das suas 

atividades.

Quer um exemplo: o que faz um gerente financeiro? 

A resposta parece simples, ele é responsável pela gestão financeira da em-

presa. Perfeito, mas quais são suas atividades para, de fato, exercer esta ge-

rência financeira? Quais são as atividades pertinentes à gerência financeira? 

Será que todas elas estão somente atreladas aos assuntos econômico-finan-

ceiros, ou há outras atividades pertinentes ao cargo que não são necessaria-

mente relacionadas à gestão financeira da empresa, mas que são integrantes 

da função por ele exercida?

Como afirma Cruz (2003), é muito comum nas empresas a grande confusão 

entre o nome da função e o nome (e descrição) da atividade sobre a qual 

está se referindo:
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há uma confusão, muito comum por sinal, que envolve o nome da fun-

ção com o nome da atividade e o nome da área, quando analisamos os 

processos. O nome da área é o titulo que aparece em cada “caixinha” 

da estrutura organizacional (que, às vezes, pode até lembrar o orga-

nograma); o nome da atividade é o que aparece nas “caixinhas” de-

senhadas num eventograma ou, se preferir, num fluxograma. O papel 

funcional é responsável pela atividade e o cargo é o responsável pela 

área. (CRUZ, 2003, p. 184)

O que o referido autor destaca é que assumem cargos, que são integrantes 

de áreas da estrutura organizacionais, mas que podem desenvolver ativi-

dades, constituídas por seus papéis funcionais, que envolvem elementos e 

ações de outras áreas.

Para cumprir com estes requisitos ele deve ter competências, habilidades e 

qualidades que sustentem suas ações e decisões.

18.2 O cargo e as atribuições
Vamos retomar o questionamento apresentado. O que faz um gerente fi-

nanceiro? 

O cargo é gerente financeiro, mas quais são os papéis funcionais e quais 

competências uma pessoa precisa ter para sê-lo? 

Vamos recorrer a uma ferramenta de gestão de pessoas e vamos analisar 

alguns de seus papéis e as competências essenciais para tanto.

Área de atuação: financeira

Cargo: Gerente financeiro

Atividades essenciais: gestão de caixa; orçamentos; planejamento fi-

nanceiro, gestão de investimentos; gestão de contratos; gestão de confli-

tos; contratação e gestão de fornecedores; gestão de clientes; cobrança 

e pagamentos. 

Competências: habilidades de cálculos; raciocínio lógico e matemático; 

conhecimento de mercado financeiro, negociação com títulos e bancos; 

negociação com clientes; negociação de contratos; estratégia e planeja-

mento. 
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Experiências: atuação em área financeira de pequenas ou médias em-

presas; relacionamento com bancos; atuação em cobrança e gestão de 

clientes; atuação na gestão de contratos e fornecedores; atuação em 

planejamento estratégico.

Formação técnica: formação superior em administração de empresas 

com pós-graduação em finanças ou áreas afins.

Viu só como não é tão complicado? O funcionagrama está quase pronto. 

Ainda faltam algumas providências e confirmações, tais como a análise e 

adequação de cada cargo e atividades em função da estrutura organizacio-

nal e a verificação de se não há, por exemplo, repetição de tarefas entre as 

pessoas.

Podemos utilizar as técnicas de mapeamento de processos para completar 

esta fase e eliminar eventuais desvios.

No exemplo que apresentamos, temos a descrição da área, do cargo, das 

atividades essenciais, das competências e das experiências que estão asso-

ciadas ao cargo, e seus papéis funcionais. 

Mas, lembre-se que o cargo, na área financeira, poderia ser outro e, portan-

to, haveria outras competências e experiências para desenvolver, assim como 

outras atividades que podem não ter relação direta com atividades de caixa, 

ou de gestão de contratos, ou de negócios bancários.

Entretanto, para chegar neste ponto, para obter estas informações, o deve-

mos fazer?

18.3  Roteiro para elaborar um    
 funcionograma
Cruz (2003) apresenta um roteiro para conhecermos os papéis funcionais 

necessários para desenvolvimento das tarefas pertinentes à estrutura orga-

nizacional e, como consequência, identificarmos outras informações para 

elaborarmos um funcionograma. Vamos apresentar os passos indicados pelo 

autor:

1. liste todas as atividades;

2. análise e documente a área responsável por cada uma das atividades;
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3. comece a criar uma árvore organizacional com base na raiz principal da 

estrutura que vai suportar o processo;

4. liste todas as áreas que estejam abaixo das áreas listadas no passo ante-

rior, mas somente as que façam parte do processo;

5. repita o procedimento da etapa 4 para as áreas que estejam abaixo das 

que foram listadas no passo anterior, de forma a chegar ao mais baixo 

nível da estrutura;

6. para cada área documentada, escreva o papel funcional;

7. para cada papel funcional descreva as responsabilidades e os resultados 

esperados;

8. análise o perfil profissional necessário ao desenvolvimento das atividades;

9.  juntamente com a área de gestão de pessoas, descreva os papéis funcio-

nais, as funções e os cargos. 

Viu só como não é tão complicado assim? O que de fato é imprescindível é 

que você se debruce com atenção sobre a análise das atividades a serem rea-

lizadas, adequando seus processos e fluxos, descrevendo-os minuciosamen-

te a fim de obter um retrato fiel daquilo que precisa ser feito para cumprir 

com os requisitos do cargo e jamais se esquecer que ele faz parte de um sis-

tema, o sistema estrutural da empresa. Está, portanto, realizando atividades 

que influenciam e sofrerão influência de outras atividades desenvolvidas por 

outras pessoas da estrutura organizacional, todas condicionadas aos interes-

ses organizacionais maiores, ou seja, ninguém não pode tomar decisões sem 

levar em conta os desdobramentos com as outras áreas.

Resumo
Nesta aula aprendemos um pouco mais sobre como enxergar os cargos, as 

funções, os papéis funcionais de uma empresa e como podemos organizá-

-los, adequando-os à estrutura organizacional com o objetivo de promover 

o melhor funcionamento do fluxo das tarefas e seus resultados.
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Atividade de aprendizagem
•	 Qual o roteiro para elaborar um funcionograma? Fale sobre isso.
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Aula 19 - Manuais e manualização 
das atividades 
organizacionais

Hoje iremos tratar de um tema importante das práticas de organi-

zação, sistemas e métodos: os manuais e a manualização. Com 

eles, muitas atividades da empresa se consolidam e assumem o 

papel e a função formal que devem ter com vistas a sua execução. 

19.1  Compreendendo melhor o manual e  
 seu uso
Diferentemente do que muitos podem imaginar, os manuais internos de or-

ganização e sua utilização não servem para emperrar e tornar mais burocrá-

ticas as atividades e tarefas de uma empresa.

Aliás, é comum a confusão que se faz a respeito da burocracia, designando 

a ela o papel de vilã do processo administrativo, que contribui para obstar e 

impedir soluções mais rápidas e flexíveis. 

Isto não é a verdade conceitual acerca da burocracia que, na verdade, tem 

a função de auxiliar na formalização de procedimentos e de regulamen-

tos para que atendam aos requisitos dos trâmites administrativos, fazendo 

cumprir seus papéis na estrutura organizacional. O excesso da observância 

formalista, entretanto, é que causa esta falsa impressão.

Figura 19.1: Manual – guia do usuário
Fonte: http://www.atpm.com
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Da mesma forma, os manuais, na maioria das vezes, são tidos como um 

excesso de papelório que só contribui para emperrar as tarefas organiza-

cionais, prejudicando o correto funcionamento da estrutura organizacional.

O que ocorre, frequentemente, é que as pessoas sentem-se tolhidas em ra-

zão de algumas decisões que desejariam tomar, mas não podem, pois as 

decisões não lhes cabem e o manual determina e comprova esta hierarquiza-

ção, fazendo com que estas pessoas acabem atribuindo ao manual a respon-

sabilidade pela impossibilidade de sua decisão, devendo submetê-la a outro 

que, com poder delegado para tanto, pode frustrá-la, vez que toma decisão 

diferente em conformidade com o que determina o manual e não sobre o 

ponto de vista subjetivo daquele que está se sentido frustrado.

O manual, segundo Oliveira (2002, p. 398), é:

todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, ativida-

des, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser obe-

decidos e cumpridos pelos executivos e funcionários da empresa, bem 

como a forma como estes devem ser executados, quer seja individual-

mente, quer seja em conjunto.

Ou seja, o manual nada mais é do que uma forma de organizar e sistema-

tizar o conjunto de ações e operações a serem realizadas pelas pessoas no 

desenvolvimento de suas atividades laborais de acordo com os pontos de 

vista da organização, independente do seu ponto de vista subjetivo, para 

que se cumpram os objetivos empresariais.

Assim, quando as pessoas veem suas expectativas de atuação frustradas, 

pois o manual não contempla o seu ponto de vista subjetivo, preferem criti-

cá-lo a reconhecer nele a sua capacidade de organizar os ideais empresariais.

19.2 Vantagens e desvantagens
O autor que apresenta o conceito referenciado, Oliveira (2002), complemen-

ta seu estudo apresentando argumentos vantajosos e desvantajosos acerca 

do uso de manuais em uma organização. Vamos acompanhar estes argu-

mentos do autor.

Na sequência, apresentamos um quadro contendo as principais vantagens e 

as principais desvantagens citadas pelo autor.
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Quadro 19.1: Vantagens e desvantagens dos manuais
VANTAGENS DESVANTAGENS

Facilitam o processo de efetivar normas, procedimen-
tos e funções administrativas.

Constituem um ponto de partida e não devem ser considera-
dos como a única solução para os problemas administrativos.

Ajudam a fixar critérios e padrões bem como uni-
formizam a terminologia técnica básica do processo 
administrativo.

Sua elaboração quando malfeita ou pouco cuidadosa, pode 
gerar sérios inconvenientes ao desenvolvimento normal das 
operações da empresa.

Possibilitam a adequação, coerência e continuidade 
das normas e dos procedimentos pelas várias unida-
des organizacionais da empresa.

O custo de preparação e de manutenção pode ser elevado.

Possibilitam o treinamento a novos e antigos funcio-
nários da empresa.

Se não utilizados adequada e permanentemente, perdem 
rapidamente o valor e eliminam a força dos investimentos a 
ele associados.

Possibilitam o efetivo crescimento na eficiência e 
eficácia dos trabalhos realizados.

São, em geral, pouco flexíveis.

Representam instrumento efetivo de consulta, orien-
tação e treinamento na empresa.

Incluem essencialmente aspectos formais da empresa, 
desconsiderando aspectos informais que podem ser muito 
importantes no dia a dia da empresa.

Representam elemento importante na revisão e 
avaliação de objetivos das práticas de processos 
institucionalizados.

Quando muito sintéticos, não atendem sua função e são 
pouco úteis.

Aumentam a predisposição do pessoal para assumir 
responsabilidades, eis que há suporte no que está 
escrito.

Quando muito extensos e com excesso de detalhamento 
prejudicam o objetivo e se tornam rapidamente obsoletos.

Representam um legado histórico da evolução admi-
nistrativa da empresa.

Diminuem a incidência do uso de reflexões pessoais e subje-
tivas (feeling) que muitas vezes podem resolver problemas 
novos, não contemplados.

Asseguram a construção e manutenção da cultura 
organizacional.

Podem provocar prejuízos aos processos de criatividade 
pessoal.

Possibilitam análise contínua, visando mudança de 
paradigmas organizacionais.

Se a redação não for clara e compreensível pode se transfor-
mar em documento obsoleto.

Configuram o grau de maior disciplina e organização 
da empresa com suas tarefas e procedimentos.

Podem estabelecer barreiras às mudanças de processos e não 
atender demandas emergentes.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2003, p. 399-400).

19.3 Tipos de manuais
Cury (2007) é claro ao declarar que não deve existir apenas um modelo de 

manual que atenda a todas as demandas ou interesses da organização para 

nele instruir seus colaboradores acerca de seus princípios, valores e procedi-

mentos organizacionais.

Haverá diversos manuais quantos forem necessários de acordo com os diag-

nósticos situacionais que se está estabelecendo na organização e para os 

quais se concluam pela necessidade de sistematização e organização de pro-

cedimentos organizacionais.
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Deve-se recordar que os manuais não precisam ter, necessariamente, diver-

sas ou inúmeras páginas. O manual pode se resumir a, por exemplo, uma 

norma orientativa, contendo uma única página, bem como pode se cons-

tituir em uma norma estabelecedora de políticas de produção, contendo 

elementos dissertativos, gráficos e figuras, com centenas de páginas.

Cury (2007), seguindo orientação da American Machine & Foundry Com-
pany apresenta a proposta de elaboração de manuais envolvendo três gran-

des áreas de ações organizacionais:

1. manual de políticas que tem como objetivo orientar a ação dos execu-

tivos responsáveis por funções de direção e de assessoramento, estabele-

cendo o modo de agir da empresa, expresso de maneira geral e filosófica;

2. manual de procedimentos que tem como objetivo descrever as ativi-

dades que interessam aos diversos órgãos da empresa e explicitar como 

elas devem ser desenvolvidas;

3. manual de organização que tem por finalidade comunicar aos geren-

tes e demais interessados sobre os níveis e linhas de autoridade da em-

presa; retratam o plano operacional e organizacional, destacando níveis 

hierárquicos, funções, responsabilidades, dentre outros aspectos admi-

nistrativos e operacionais e, também, asseguram documentar a empresa 

de maneira clara, estabelecendo sua forma e estrutura organizacional.

De outra forma, Oliveira (2002), propõe uma divisão mais extensa e apresen-

ta os seguintes tipos e modelos em sua obra bibliográfica acerca das teorias 

de organização, sistemas e métodos:

•	 manual de organização;

•	 manual de normas e procedimentos;

•	 manual de políticas e diretrizes;

•	 manual de instruções especializadas;

•	 manual do empregado;

•	 manual de finalidade múltipla. 

Como se percebe há semelhança entre os três modelos citados pelo autor 

Cury (2007) e os seis modelos citados pelo autor Oliveira (2002). Isto reforça 

a tese do primeiro autor de que não deve haver apenas um único modelo e 

tipo de manual.
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Preferimos concluir que os modelos citados por Oliveira (2002) contemplam 

os modelos citados por Cury (2007) e expandem o entendimento sobre te-

mas e áreas específicas, auxiliando na organização, não havendo concorrên-

cia entre eles.

19.4 Procedimentos para elaboração de  
 um manual

Figura 19.2: Procedimentos para elaboração de um manual
Fonte: Sayurta/@Creative Commons

A elaboração de um manual pode requerer muita atenção, trabalho e dedi-

cação do profissional que irá assumir tal responsabilidade, devendo lembrar, 

reiteradamente, que ele estará envolto com situações, cenários e problemas 

de uma organização constituída por um sistema estrutural e, portanto, terá 

que contar com o apoio de muitas pessoas e deverá prestar constas a elas. 

Oliveira (2002) sugere a adoção das seguintes fases para elaboração, a partir 

da referência da obra dos autores Saroka e Gaitan (1979, p. 97, citados por 

OLIVEIRA, 2002):

•	 definição do objetivo do manual;

•	 escolha do(s) responsável(is) pela preparação;

•	 análise preliminar da empresa;
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•	 planejamento;

•	 levantamento das informações;

•	 elaboração propriamente dita;

•	 distribuição;

•	 instrução aos usuários;

•	 acompanhamento de uso. 

Para além destes passos sugeridos, é importante ressaltar que o processo de 

construção de um manual deve passar por diversas análises a respeito das 

providências nele sistematizadas, considerando elementos e condicionantes 

pertinentes às áreas e pessoas envolvidas, visando minimizar desvios e efei-

tos danosos.

Outras recomendações referem-se aos aspectos metodológicos e ortográfi-

cos de um manual. Deve-se atentar para que sejam obedecidos os critérios 

metodológicos padronizados com as normas Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas (ABNT), para construção de documentos públicos, assim como 

se deve cumprir adequadamente os requisitos de construção ortográfica dos 

textos envolvidos. Este cuidado evita, por exemplo, compreensão inadequa-

da de muitos aspectos tratados no manual, possibilitando divagações sobre 

o objetivo central do tema.

Resumo
Nesta aula aprendemos sobre tipos e técnicas para elaboração de Manuais 

Organizacionais, bem como compreendemos a importância deles para as 

organizações estabelecerem aspectos formais e de sistematização de suas 

operações. Os manuais diferentemente do que pensam e declaram muitas 

pessoas, não são, necessariamente, práticas nocivas e prejudiciais à flexibi-

lidade e maior rapidez dos negócios empresariais; ao contrário, contribuem 

para organizar e sistematizar os negócios. 

Atividade de aprendizagem
•	 Nesta aula vimos sobre os manuais. Quais os tipos existentes? Qual deles 

você já conhecia? Relate um caso.



e-Tec Brasil123

Aula 20 - Controle e avaliação

Agora, vamos abordar uma das fases mais importantes das ati-

vidades de organização, sistemas e métodos que é o controle e 

avaliação das atividades e das propostas apresentadas, visando 

verificar o andamento e desempenho geral para confirmar sua efi-

cácia, ou alterá-los.

20.1 Compreensão e conceitos
No desenvolvimento das aulas apresentadas neste livro, sempre nos refe-

rimos à necessidade de se promover análises e controles sobre as diversas 

fases dos procedimentos efetuados e das propostas apresentadas pelo pro-

fissional de organização, sistemas e métodos, como uma forma de se aferi-

rem as providências que estavam sendo realizadas e zelando pela eficácia de 

seus resultados.

Nas aulas anteriores tratamos a avaliação e controle de forma mais específi-

ca, conforme as particularidades das tarefas e processos, e nesta aula vamos 

tratar do tema, buscando abordá-lo com dois propósitos distintos:

•	 contextualizar e apresentar a você subsídios e fundamentos para apren-

der como realizar as tarefas de análise e controle sugeridas nos capítulos 

anteriores e;

Figura 20.1: Controle e avaliação
Fonte: Dave Dugdale/@Creative Commons



Analisar: estudar algo 
pelo exame de suas partes 

constituintes, ou observar algo 
em seus pequenos detalhes. 

Fazer a análise de; estudar (algo) 
pelo exame de suas partes 
constituintes: O laboratório 

analisou o sangue da vítima. 
2 Observar (algo ou alguém) 
em seus pequenos detalhes: 

Analisou a fisionomia da amiga.; 
3 Criticar: analisar um romance; 

4 Ling. Decompor e classificar as 
diferentes partes ou elementos 

de uma palavra, oração ou 
período. Fonte: Dicionário Aulete 

Digital. 
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•	 estudar e sugerir ações complementares de trabalho, visando exercer a 

análise e controle das propostas de alterações efetivadas, considerando-

-as sob pontos de vista mais amplos, para assegurar o desempenho de-

sejado com as mudanças.

Para exercer a tarefa de análise, o profissional de organização, sistemas 

e métodos terá que exercitar a sua capacidade de observação mais ampla 

sobre a estrutura organizacional, e sobre o conjunto de processos que nela 

acontecem, sem se esquecer de que entre elas existem diversas ligações e 

pontos de convergência para que seus resultados se efetivem eficazmente.

O profissional de organização, sistemas e métodos para cumprir com a análi-

se das propostas efetivadas, deverá se dedicar profundamente ao estudo dos 

procedimentos pertinentes à execução de cada tarefa, seus desdobramentos 

e vinculações com outras tarefas para avaliar se os propósitos desejados e a 

forma de sua realização estão em conformidade com o que se pretendia e 

produzindo resultados.

Complementarmente associam as tarefas de controle. O controle, segundo 

destaca o autor Oliveira (2002), trata de: 

uma função do processo administrativo que, mediante a comparação 

com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o de-

sempenho e o resultado das ações com a finalidade de realimentar os 

tomadores de decisões de forma que possam corrigir ou reforçar esse 

desempenho, ou interferir em funções do processo administrativo para 

assegurar que os resultados satisfaçam aos desafios e aos objetivos 

estabelecidos. (OLIVEIRA, 2002, p. 437)

O controle, portanto, tem a concepção mais próxima da avaliação quantita-

tiva, embora não deixe de realizar a avaliação qualitativa, mas são conside-

rados processos diferentes.

Um analisa os procedimentos e as alterações de execução, e o outro se estão 

produzindo resultados.

20.2  Finalidades das tarefas de avaliação  
 e controle
São inúmeras as finalidades das tarefas de avaliação e controle das propostas 

e atividades desenvolvidas, e muitas delas já foram tratadas nos capítulos 

conforme especificidade de cada tema proposto. 
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De outra forma, porém, Oliveira (2002), propõe tratar o tema sob o ponto de 

vista mais amplo, apresentando as finalidades destas duas atividades cujas 

principais conclusões desatamos na sequência:

•	 proporcionar informações gerenciais periódicas para que seja rápida a 

intervenção no desempenho do processo;

•	 informar sobre a necessidade de alterações nas funções administrativas, 

de planejamento, organização e direção;

•	 identificar problemas, falhas e erros que se transformam em desvios do 

planejado com finalidade de corrigi-los e de evitar sua reincidência;

•	 fazer com que os resultados obtidos com a realização das operações es-

tejam, tanto quanto possível, próximos dos resultados esperados;

•	 fazer com que a empresa trabalhe de forma mais adequada;

•	 garantir a manutenção ou aumento da eficiência e eficácia na consecu-

ção dos objetivos, desafios e metas da empresa. 

Simultaneamente às tarefas sugeridas, o mesmo autor ainda propõe estudar 

os processos e os resultados sob o ponto de vista da sua relação de eficiên-

cia, eficácia e efetividade, com o que se confirmarão os propósitos iniciais de 

revisão e reestruturação operacional e estrutural da empresa.

Para melhor entender os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade que 

diferem entre si, embora pareçam semelhantes, vamos apresentar os concei-

tos que o próprio autor Oliveira (2002) apresenta:

•	 a eficiência, se refere à otimização dos recursos utilizados para a obten-

ção dos resultados;

•	 a efetividade se refere à relação entre os resultados alcançados e os 

objetivos propostos ao longo do tempo; e

•	 a eficácia que se refere à contribuição dos resultados obtidos para o al-

cance dos objetivos globais da empresa. 
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20.3  Requisitos para desenvolver as   
 atividades de análise e controle
A realização das atividades de análise e controle devem atender a princípios 

de execução e procedimentos, como em outras tarefas de trabalho pertinen-

tes às tarefas de organização, sistemas e métodos.

Inicialmente, sugere-se que sejam previamente estabelecidos de comum 

acordo com as pessoas envolvidas, a maneira como serão realizadas estas 

atividades e quais tipos de ações e envolvimento serão necessários para sua 

efetivação. 

Propõe-se realizar a análise e a verificação de resultados depois de estabele-

cido previamente o que se irá analisar e quais os resultados que se pretende 

alcançar, caso contrário o trabalho poderá resultar em nada. 

No que concerne aos padrões de desempenho e verificação de resultados, 

ou seja, medir desempenhos e resultados é importante que sejam, também, 

definidos métodos e modelos de comparação. Por exemplo, quais critérios 

de quantidade e qualidade serão considerados ótimos resultados, ou bons, 

ou regulares. 

Junto, em qual tempo estes resultados serão considerados ótimos, ou bons 

ou regulares, pois não será adequado medir resultados quantitativos por pe-

ríodos diferentes, senão as conclusões não poderão ser aproveitadas vez que 

se estarão medindo valores apurados e comparados em tempos diferentes, 

desconfigurando a homogeneidade do estudo.

Ainda, importantes considerações se devem atribuir às formas e procedi-

mentos que visem estabelecer as ações corretivas eventualmente necessá-

rias, bem como quem responderá por elas e pela sua execução.

Lembre-se que se necessário, a ação corretiva impõe concluir que há desvios 

no que fora estabelecido como ideal e o que está de fato acontecendo, e isto 

produzirá a necessidade de reestudo, revisão de processos, readaptação de 

procedimentos, além de ser submetida a outras variáveis e condicionantes 

tais como as variáveis subjetivas de resistência à mudança, ou de imposição 

de conflitos para impedir a mudança.



e-Tec Brasil125Aula 20 – Controle e avaliação

20.4 Qualidade e coerência das informações
Outra grande preocupação, quando da realização das atividades de análise 

e controle, se deve dedicar à obtenção das informações a serem analisadas 

e controladas, como também ao que concerne a sua qualidade e coerência.

Informações inconsistentes, de qualidade duvidosa, sobre as quais não se 

tem certeza de assertividade, podem levar à perda de todo o trabalho.

As principais fontes de informação acerca do andamento das atividades e 

dos resultados a serem analisados devem, preferencialmente, ser oriundas 

das pessoas que estão executando as atividades, mas é preciso tomar cui-

dado com a possibilidade de informações divergentes e modificadas pelo 

próprio usuário tentando desqualificar os resultados. Os usuários podem, 

por exemplo, discordar da mudança e construir situações que favoreçam 

seu ponto de vista, que fora frustrado, desqualificando uma atividade que 

não está dando certo porque ele não contribui para que ela funcione como 

deveria. 

20.5 Elaboração de resultados
Uma vez realizadas as atividades de análise e controle das operações, o pro-

fissional de organização, sistemas e métodos deve elaborar relatório(s), con-

tendo os resultados obtidos com a análise e verificação de controle efetivada.

Este relatório deve conter elementos que possibilitem a identificação das 

pessoas envolvidas, das atividades analisadas, dos parâmetros de análise, 

dos resultados obtidos, comparados com os resultados esperados e, também 

de um relato sobre como se desenvolveram os trabalhos.

Casos eventualmente especiais podem requerer a intervenção mais contun-

dente do avaliador para obter informações, ou para realizar o trabalho de 

análise e controle em razão de imposições de obstáculos à prestação de 

informações ou de natureza assemelhada relatadas em documento à parte, 

pois podem exigir providências em outro âmbito da estrutura organizacio-

nal, lembrando que não cabe ao profissional de organização, sistemas e 

métodos produzir julgamento de valor sobre a capacidade e competência 

subjetiva do colaborador da empresa.

O relatório deve ser apresentado e discutido com os gestores alocados 

nos níveis de decisão estratégica da empresa com quem se estabeleceram, 
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antecipadamente, os entendimentos para a realização destas atividades, 

e são os responsáveis pelo acompanhamento e produção dos resultados 

organizacionais.

Resumo
Nesta aula, tratamos do estudo da identificação e da aplicação de conceitos 

e técnicas sobre a realização das atividades de análise e controle das ativida-

des desempenhadas pelos profissionais de organização, sistemas e métodos. 

Assim, espera-se que você tenha aprendido como utilizar estas ferramentas 

importantes para o sucesso na realização destas atividades.

Atividade de aprendizagem
•	 Com base em seus estudos, você acha importante o controle e avaliação 

de tarefas? Justifique a sua resposta.
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