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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo (a) 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 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 ao 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 a 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 da educação técnica – 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
Setembro de 2015
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: remete o tema para outras fontes: livros,
filmes, músicas, sites, programas de TV.
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.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever
sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra da Professora-autora
Caro(a) estudante!
Parabéns por estar iniciando esta disciplina, e por estar realizando este curso. É um grande prazer contribuir para seu aprendizado e criar conteúdos
significativos para sua vida profissional. Espero que você alcance o seu objetivo de aprendizagem e por isso gostaria de alertá-lo com algumas dicas: É
importante que você se organize com seus horários.
Faça suas leituras e exercícios com bastante calma. Tente compreender o que
você está lendo. Se você não compreender, não vai aprender.
É muito bom ler outras coisas sobre o mesmo assunto. Você aprende mais.
Observe o seu dia a dia. Isto também faz uma grande diferença.
Vamos então para a aula?
Um grande abraço!
Marlette Cassia Oliveira Ferreira
Professora-autora
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Apresentação da Disciplina
Desejo que você tenha um bom curso e aprimore seus conhecimentos na organização, sistema e método de uma empresa. A seguir, apresentarei alguns
itens importantes da nossa disciplina.
O primeiro está relacionado a organização, sistema e método na empresa,
assim como os subsistemas que uma empresa pode ter. A seguir estudaremos o desenho departamental para entender a estrutura e a departamentalização de uma empresa assim como caracterizar os diversos tipos de departamentalização.
Outro assunto é a importância do layout em uma empresa. Precisamos saber os principais tipos de layout e organizá-los para bom funcionamento da
mesma. A seguir aprenderemos o que é fluxograma, a sua importância em
uma organização e os três tipos de fluxograma e símbolos empregados em
cada um. Por último, será apresentado o cronograma, entendendo a sua importância no acompanhamento das atividades desenvolvidas pela empresa;
reconhecer algumas ferramentas empregadas para acompanhar as atividades. Você vai também conhecer o PERT-com e compreender como utilizar o
gráfico de Gantt.
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Aula 1. Organização, sistema e método
Objetivos:
• reconhecer o que é organização, sistema e método; e
• identificar os subsistemas que a empresa pode ter.

Caro(a) estudante, quando falamos de Organização, Sistemas e Métodos
estamos nos referindo à organização interna da empresa, os sistemas que
podem ser empregados para melhor desenvolvimento das atividades desta
organização e o procedimento para administrá-la. Esses conceitos são usados no dia a dia da empresa, mas muitas as utilizam sem perceber e outras,
por não conhecê-las, demoram anos para desenvolver as ferramentas para
ajudar na administração do negócio.

1.1 Organização, sistema e método
Para iniciarmos nossos estudos, vamos entender um pouco melhor o conceito de Organização. “São unidades sociais (ou agrupamentos humanos)
intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos” (CHIAVENATO, 2000, p. 44). A Organização pode ter estrutura
formal planejada e ser formalmente representada (em parte pelo organograma). Ela dá ênfase às posições de autoridade e responsabilidade e apresenta
também uma estrutura informal com rede de relações sociais e pessoais.
Ela surge da interação social das pessoas e não aparece no organograma. A
Organização também dá ênfase às pessoas e suas relações e não está sujeita
ao controle da direção.
A organização é um sistema aberto e dinâmico que troca informações com
o mercado num contínuo processo de entrada, processo, saída.
A empresa, enquanto sistema, é composta por subsistemas de marketing (figura 1.1), subsistema de produção (figura 1.2), subsistema financeiro (figura
1.3); subsistema de materiais (figura 1.4); subsistema de Recursos Humanos

Aula 1 - Organização, Sistema e Método
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(figura 1.5); subsistema de Serviços (Figura 1.6); subsistema de Gestão (Figura 1.7). Confira abaixo cada um dos subsistemas citados:

Figura 1 Subsistema de marketing
Fonte: Oliveira

O Subsistema de Marketing é responsável pela identificação das necessidades de mercado e colocação dos produtos e serviços junto aos consumidores.

Rede e-Tec Brasil
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Figura 2 Subsistema de Produção
Fonte: Oliveira (2002)

O subsistema de produção é responsável pela transformação das matérias-primas em produtos e serviços a serem colocados no mercado.

Aula 1 - Organização, Sistema e Método
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Figura 3 Subsistema financeiro
Fonte: Oliveira (2002)

O subsistema financeiro é responsável pelo planejamento, captação, orçamento e gestão dos recursos financeiros, além dos registros contábeis das
operações realizadas nas empresas.

Rede e-Tec Brasil

18

Organização, Sistema e Método

Figura 4 Subsistema de materiais
Fonte: Oliveira (2002)

O Subsistema de materiais é responsável pelo suprimento de materiais, serviços e equipamentos, e pela normatização, armazenamento e movimentação
de materiais e equipamentos da empresa.

Aula 1 - Organização, Sistema e Método
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Figura 5 Subsistema de Recursos Humanos
Fonte: Oliveira (2002)

O Subsistema de Recursos Humanos é responsável pelo planejamento e gestão dos recursos humanos da empresa, do seu desenvolvimento, benefícios,
obrigações sociais, etc.

Rede e-Tec Brasil
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Figura 6 Subsistema de serviços
Fonte: Oliveira (2002)

O Subsistema de Serviços é responsável pelo transporte de pessoas, administração dos escritórios, documentação, patrimônio imobiliário da empresa,
serviços jurídicos, segurança, etc.

Aula 1 - Organização, Sistema e Método
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Figura 7 Subsistema de Gestão
Fonte: Oliveira (2002)

O Subsistema de Gestão é o responsável pelo planejamento empresarial e o
desenvolvimento de sistemas de informações. Desta forma precisamos nos
aprofundar em alguns conceitos como veremos a seguir.
Organização e Método é uma especialidade da administração que tem por
objetivo “estabelecer uma infraestrutura compatível com os propósitos da
empresa, e como consequência definir os métodos e processos de trabalho
indispensáveis a efetividade gerencial” (CURY, 1983, p. 86).
O profissional de organização, sistema e método tem por objetivo efetuar
a análise da empresa escolhendo a estrutura que seja compatível com os
objetivos organizacionais e com as necessidades da mesma. Ele necessita
também de ajustar o processo de trabalho de acordo com a racionalização
dos métodos e processos de execução de acordo com as características es-

Rede e-Tec Brasil
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truturais e funcionais da empresa que ele está organizando .
Ele começa fazendo o desenho organizacional (estruturação ou departamentalização) da empresa e suas principais características. Precisa distinguir
a diferenciação, a formalização, a centralização e a integração como as características principais do desenho organizacional. Deve definir organização
linear e organização linha-staff e suas características. É necessário também
identificar a influência do tamanho organizacional e da amplitude de controle como explicado a seguir através dos estudos de CURY (1993):
- Desenho Organizacional: envolve a definição da estrutura básica da empresa e como a tarefa empresarial será dividida e atribuída entre os departamentos, divisões, grupos, posições e cargos, aspectos que são geralmente
divulgados nos organogramas, nos manuais da organização e nas descrições
de cargos. Quando o desenho organizacional não está adequado às necessidades da empresa, são freqüentes as reorganizações e reestruturações para
que ela possa desempenhar um bom trabalho produtivo.
- Departamentalização: Forma sistematizada
de agrupar atividades em frações organizacionais definidas seguindo um critério. Ela tem,
como objetivo, a melhor adequação da estrutura organizacional e sua dinâmica de ação.
Precisa ser feita a divisão do trabalho organizacional em departamentos ou subsistemas e em
camadas de níveis hierárquicos. A diferenciação
pode ser:
• Horizontal: em departamentos ou divisões.
• Vertical: em níveis hierárquicos, por meio
da criação de maior número de escalões de
autoridade.
- Formalização: refere-se à existência de regras
e procedimentos, que visam reduzir a variabilidade humana e aumentar o controle através de:

Figura 8
Fonte: http://www.flickr.com/photos/26659896@
N07/2517664712/sizes/o/

• Cargo: Se faz através de especificações próprias relacionadas a este tipo de comando onde deve estar contida, com

Aula 1 - Organização, Sistema e Método
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clareza, a competência do titular.
• Fluxo de trabalho: é demonstrado através de instruções e procedimentos detalhados sobre como executar as tarefas como, por exemplo, o
projeto de construção de um produto.
• Regras e regulamentos: são estabelecidos através de formalização e
de procedimentos para todas as situações possíveis, especificando quem
pode ou não fazer certas coisas, quando, onde, para quem e com que
permissão.
- Autoridade é o direito organizacional de exigir que a tarefa seja executada. Delegação é o processo pelo qual a autoridade é distribuída e pelo qual
se estabelece o nível de descentralização.
- Organização centralizada: Neste tipo de organização as decisões são
tomadas por administradores que têm uma visão global da empresa. Eles
tomam decisões mais consistentes com os objetivos empresariais e exigem
maior especialização e aumento das habilidades dos funcionários. Este tipo
de organização tem algumas desvantagens porque os administradores estão
distantes dos fatos e raramente têm contato com os trabalhadores e com as
situações envolvidas. Existe também o fato de que as linhas de comunicação estão distantes, provocando demora para se resolver um problema. Há
também o fato de que o envolvimento de muitas pessoas nas comunicações
pode causar erros e distorções pessoais na solução do que está acontecendo.

Figura 9. Organização centralizada
Fonte: autora

Rede e-Tec Brasil
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• Organização Descentralizada: É aquela em que as decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Os tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a situação, possuem maior
envolvimento na tomada de decisões, criam maior moral e motivação.
Proporcionam também bom treinamento para os administradores médios.
Como desvantagens pode ocorrer falta de informação e coordenação entre departamentos. Existe maior custo por administrador devido ao melhor
treinamento. Deve se também estar atento ao salário dos administradores
nos níveis mais baixos. Políticas e procedimentos podem variar nos diversos
departamentos conforme a figura abaixo.

Figura 10. Organização descentralizada
Fonte: autora

• Integração: refere-se aos meios de coordenação e de entrosamento entre as partes da organização. Ela estabelece uma clara hierarquia administrativa, mais clara departamentalização da empresa e as regras e
procedimentos bem difundidos. É necessário que ela estabeleça um bom
arranjo físico para melhoria de trabalho e produção.
• Regras e procedimentos: é o mecanismo que pode ser utilizado para livrar a hierarquia da sobrecarga de funções. Quando as situações de decisão são rotineiras e envolvem duas ou mais partes, é possível estabelecer
regras e procedimentos sobre a maneira pela qual estas decisões deverão
ser tomadas. As regras e procedimentos constituem em si decisões já tomadas pela empresa e as partes envolvidas devem segui-las toda vez que
se defrontem com determinada situação.

Aula 1 - Organização, Sistema e Método
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• Arranjo físico: é o elemento do desenho organizacional muitas vezes
utilizado para facilitar a integração entre unidades ou pessoas, por meio
da disposição física (layout) ou territorial das coisas, dos equipamentos e
das pessoas.

Resumo
Nesta aula apresentamos o conceito de organização, sistema e método e
informações sobre os subsistemas que a empresa pode ter, assim como as
características de organização centralizadas e descentralizada.

Atividades de aprendizagem
1. Escolha uma empresa e descreva os seus subsistemas e as atividades que
são desempenhadas por cada um.

As informações repassadas nesta aula têm o intuito de lhe auxiliar a vocês a
verificar algumas técnicas para administrar uma empresa, pois esses são os
conhecimentos que ajudam o administrador a organizar o seu negócio. A
seguir veremos a teoria do desenho organizacional e como ele pode ajudar a
empresa a estabelecer os departamentos e os setores para agilizar o desenvolvimento das atividades organizacionais.

Rede e-Tec Brasil
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Aula 2. Desenho departamental
Objetivos:
• reconhecer a estrutura departamental e a departamentalização
que servem de base para o bom funcionamento da empresa;. e
• identificar a caracterização dos diversos tipos de departamentalização.

Prezado(a) estudante;
Você já teve a oportunidade de observar o funcionamento de uma empresa? Se ela é pequena, você pode ter reparado que não existe uma estrutura
formal para seu funcionamento, ao contrário de uma grande empresa. Ao
ter contato com uma empresa, você ficou curioso(a) em saber como ela funciona? Inicie suas leituras e boa aula!
Como já citado na conversa inicial desta aula, em uma empresa de pequeno
porte não há necessidade de um arranjo formal para definir e agrupar as atividades desempenhadas por cada pessoa ou unidade de trabalho. À medida
que as empresas crescem, surge a necessidade de dividir e separar as atividades que serão desempenhadas por cada um de seus colaboradores. Para
se obter essa organização é necessário a construção de um organograma.
O Organograma é a representação gráfica da estrutura da empresa. Nele é
possível perceber a divisão do trabalho, ou seja, a departamentalização que
atua na relação entre o superior e o subordinado. Ela estabelece as linhas
de autoridade e responsabilidade na empresa, como afirma Oliveira (2002).
A departamentalização tem como objetivos:- tirar proveito da especialização
dos funcionários da organização

Departamentalização é o
agrupamento das atividades com
seus correspondentes recursos
humanos, financeiros, materiais e
equipamentos. Este agrupamento é feito de acordo com critérios
específicos de homogeneidade
em unidades organizacionais.
(CHIAVENATO, 2000)

• maximizar os recursos disponíveis ajustando equipamentos a atividades
• controlar as atividades de cada funcionário e as responsabilidades de

Aula 2 - Desenho departamental
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cada departamento;
• coordenar as atividades a serem desenvolvidas pelos funcionários;
• descentralizar a autoridade, apresentando a delegação de responsabilidade e autoridade de cada departamento;
•

proporcionar a integração do ambiente interno e externo da empresa;

• proporcionar a redução de conflitos, pois cada um sabe sua área de atuação.

- O desenho departamental deve ser claro para que não existam
dúvidas na sua compreensão. Ele deve conter:
• Nome da organização, data da elaboração e revisão
• Nome dos órgãos – as siglas que forem usadas devem ser legendadas para se saber a função desses órgãos
•

A linha pontilhada pode ter qualquer significado desde que haja a
explicação na legenda

• A linha contínua significa autoridade
• Unidades da mesma nomenclatura devem estar sempre no mesmo
nível

Rede e-Tec Brasil
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Staff é um grupo de pessoas
com funções próprias. Pode ser
uma Assessoria de comunicação
ou assessoria jurídica; Staff são
órgãos de assessoria temporária
chamadas para a realização de
uma atividade ou de um projeto
mas, assim que o projeto findar,
o órgão é extinto pois o grupo já
terminou suas funções.

Figura 11
Fonte: autora

PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GRÁFICO É INDISPENSÁVEL
• Ser simples:
–– Deve-se evitar excesso de informações num mesmo gráfico;
–– Deve apresentar o essencial e desejável para compreensão da estrutura organizacional.							
• Ser claro:
–– Nas indicações, nos títulos, nos códigos dos órgãos
–– O gráfico deve falar por si só e ser objetivo
–– Sem necessidade de explicação para ser fácil de compreender		
• Ser preciso:
–– Deve ser o mais real e mais atualizado possível, pois as dúvidas podem
aparecer. Normalmente eles se apresentam na faixa intermediária e na
base por causa dos critérios empregados na departamentalização.
• Ter estética:
–– Apresentar sempre que possível certo equilíbrio na distribuição e no
posicionamento dos módulos (órgãos)

Aula 2 - Desenho departamental
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A seguir um modelo dos significados dos componentes de uma departamentalização:

Figura 12
Fonte: autora

Há vários tipos de desenho para retratar a organização da empresa. A seguir
serão apresentados os principais tipos de departamentalização:

2.1 Departamentalização funcional
Maximiano (2006) declara que a Departamentalização funcional é o modo
mais simples de departamentalização baseado no critério funcional.
Como complemento desse conceito, temos a proposição de Araujo (2005)
que entende que a Departamentalização funcional é formada pela junção de
atividades semelhantes que atendem aos objetivos organizacionais.
Uma das principais desvantagens é a especialização do trabalho quando as
pessoas fazem com que a sua função seja mais importante na empresa,
levando ao isolamento no sistema, Veja na figura 13 um exemplo de como
são agrupadas as atividades de acordo com as funções da empresa.
As atividades são agrupadas de acordo com as funções da empresa

Figura 13 Departamentalização funcional
Fonte: Adaptado de Araujo (2005, p. 123)

Rede e-Tec Brasil
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2.2 Departamentalização por quantidade
É um agrupamento de pessoas não diferenciáveis que executam tarefas sob
ordens de um supervisor. É encontrado em processos eletivos e escolas, conforme figura 14:

Figura 14 Departamentalização por quantidade
Fonte: adaptado Araujo (2000, p. 125)

Este modelo divide a organização pela quantidade de pessoas existentes em
cada conjunto

2.3 Departamentalização por base 			
territorial
Utilizada por empresas territorialmente dispersas. Baseia-se no princípio de
que todas as atividades que se realizam em um determinado local devem ser
agrupadas e colocadas sob as ordens de um executivo para:
• Obter vantagens econômicas de operações locais;
• Possibilidade de maior treinamento de pessoal para atuação direta no
local;
• Possibilidade de ação mais imediata em um local; e
• Maior facilidade de conhecer os fatores e problemas por ocasião das
decisões;
Observe a figura 15

Aula 2 - Desenho departamental
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Procura adequar a estrutura à distribuição espacial da organização.

Figura 15 Departamentalização territorial ou por localização geográfica
Fonte: adaptado Chiavenato (2000, p. 241)

2.4 Departamentalização por produtos
(ou serviços)		
Este tipo de departamentalização é feito de acordo com as atividades que
se referem aos diferentes produtos ou serviços da empresa. Suas vantagens
são:
• a facilidade de coordenação dos resultados esperados de cada grupo de
produto;
• propicia alocação de capital especializado para cada grupo de produto;
• facilita a utilização máxima dos recursos;
• cria maior facilidade para a coordenação interdepartamental;
• o enfoque da empresa é sobre os produtos e serviços e não sobre a estrutura;
• cria condições favoráveis para a inovação e a criatividade, já que requerem cooperação e comunicação de vários grupos para o produto/serviço.
Como desvantagem pode-se citar:
• A dificuldade de coordenação, o aumento dos custos pela duplicidade
de atividades e o aumento do poder dos gerentes de produtos conforme
figura 16.
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O agrupamento é feito em função dos produtos que fabrica ou dos
serviços que comercializa.

Figura 16 Departamentalização por produtos (ou serviços)
Fonte: adaptado Chiavenato (2000, p. 241)

2.5 Departamentalização por clientes
É a organização baseada na clientela (consumidores ou usuários ou clientes), de acordo com suas características variadas e especiais (idade, hábito
de compra). Como vantagem pode-se assegurar reconhecimento e atendimento contínuo e rápido aos diferentes tipos e classes de clientes. Como
desvantagem pode-se observar as dificuldades de coordenação entre esses
e outros tipos de departamentalização porque cria a utilização inadequada
de recursos humanos e de equipamentos em termos de grupos de clientes,
conforme figura 17.

Figura 17 Departamentalização por clientes
Fonte: adaptado Chiavenato (2000, p. 243)

Neste modelo as atividades são agrupadas de acordo com as necessidades variadas e especiais dos clientes da empresa
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2.6 Departamentalização por projetos
Projeto é um trabalho com data de início e de encerramento que estabelece
com antecedência o que a empresa quer produzir e quais os recursos necessários.
A departamentalização por projeto possui as vantagens de permitir alto grau
de responsabilidade do grupo de execução do projeto, alto grau de conhecimento e melhor atendimento do cliente.Permite também melhor cumprimento dos prazos e orçamentos. A administração destes projetos fica sob
responsabilidade de um coordenador.
Como desvantagem pode-se observar que, se não for bem administrado,
pode gerar uma situação de recursos ociosos ou mal empregados. Gera também problemas de comunicação e tomada de decisão, porque cada grupo
se dedica ao seu próprio projeto, esquecendo que é parte integrante da
empresa. O tamanho do grupo pode apresentar problemas e, quanto maior
o grupo, menor é a possibilidade de sucesso conforme figura 18.

Figura 18 Departamentalização por projetos
Fonte: adaptado Chiavenato (2000, p. 246)

2.7 Departamentalização por processo
Funciona de acordo com as etapas lógicas de um processo. É empregado
basicamente nas indústrias nos níveis hierárquicos mais baixos que são os
níveis operacionais. Como vantagens pode-se citar a maior especialização de
recursos alocados e a possibilidade de comunicação mais rápida de informações técnicas. Como desvantagens observa-se a possibilidade de perda
da visão global do andamento do processo e a flexibilidade restrita para os
ajustes necessários conforme figura 19.

Figura 19 Departamentalização por projetos
Fonte: adaptado Chiavenato (2000, p. 244)
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As atividades são agrupadas de acordo com as etapas de um processo.

2.8 Departamentalização matricial
A estrutura matricial também conhecida como organização em grade é a
sobreposição de dois ou mais tipos de departamentalização comandada
pela mesma pessoa. Geralmente é uma fusão entre a estrutura funcional e
a estrutura por projetos. Como vantagens pode-se afirmar a possibilidade
de maior aprimoramento técnico, melhor destreza da equipe de trabalho
e coordenação de equipe de forma mais adequada e coerente. Existe também maior desenvolvimento de pessoal, maior especialização nas atividades
desenvolvidas e o uso adequado dos vários recursos. O maior cumprimento
dos prazos e do orçamento e melhor atendimento dos clientes do projeto
são importantes também. Como desvantagens pode-se observar a dupla
subordinação, gerando um clima de ambiguidade de papéis e relações, gerando conflitos de interesse entre chefes funcionais e os chefes de projetos,
conforme figura 20

Figura 20 Departamentalização matricial
Fonte: adaptado Chiavenato (2000, p. 249)

2.9 Departamentalização Mista
É o tipo mais frequente. Nele cada parte da empresa deve ter uma estrutura
que mais se adapte à sua realidade organizacional, conforme figura 21
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Figura 21 Departamentalização Mista
Fonte: autora

Resumo
Nesta aula apresentamos a estrutura departamental, focando as formas
como uma empresa pode realizar a departamentalização; exibindo as características dos diversos tipos de departamentalização e os principais modelos
de departamentalização.

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise na internet 4 empresas que possuem a departamentalização diferente.

O desenho departamental pode proporcionar maior rapidez e tomada de
decisão com dados mais coerentes e rápidos. É importante lembrar que as
empresas têm necessidades diferentes ao organizar os seus departamentos e
sendo assim é necessário que cada uma faça o seu desenho departamental
de acordo com as suas necessidades. Na próxima aula você estará vendo um
pouco mais sobre o layout.
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Aula 3. Arranjo físico – layout

Objetivos:
• reconhecer a importância do layout em uma empresa;
• aprender como se organizar um layout; e
• verificar algumas formas de como se monta um layout.

Prezado (a) estudante.
Uma empresa precisa ter um espaço próprio para a realização dos trabalhos
e uma boa organização desse local com móveis e equipamentos adequados.
Por isso o arranjo físico é empregado pela organização com o intuito de
proporcionar não apenas um melhor controle mas também maior agilidade
das atividades, como mostraremos a seguir.
O arranjo físico ou layout de uma empresa depende da atividade desempenhada por ela. Segundo Cury (1983) o layout corresponde ao arranjo dos
diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização envolvendo também a preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente
de trabalho.

Figura 22
Fonte: sxc.hu
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Segundo Araujo (2005, p. 52), para identificar se o espaço está sendo mal
utilizado ou está com problemas, é necessário observar:
• se há demora excessiva ou perda de tempo para o deslocamento no ambiente de trabalho;
• fluxo confuso do trabalho ou consulta desnecessária à pessoa mais próxima só para não andar mais para falar com a pessoa correta;
• excessiva acumulação de pessoas ou documentos em uma área, precisando de mais espaço físico;
• projeto deficiente de locais de trabalho, devido a vontades do grupo ou
preferências pessoais.
Observando os itens acima, os objetivos para desenvolver um bom layout
são:
- Obter fluxo eficiente de comunicações administrativas dentro da organização							
- Obter um fluxo de informações eficiente				
- Facilitar a supervisão e a coordenação				
- Reduzir a fadiga do empregado no desempenho de sua tarefa (isolar
ruídos, espaços desnecessários, etc.)				
- Impressionar favoravelmente clientes e visitantes			
- Aumentar a flexibilidade para as variações necessárias 		
(ARAUJO, 2005, p. 52-53)

É preciso analisar o ambiente para identificar se há necessidade de reformulação do layout. Para isto precisa-se estar atento a alguns pontos:
• calcular a área existente ou necessária para o ambiente de trabalho
• fazer uma planta baixa para alocar todos os móveis necessários no espaço disponível
• verificar o fluxo correto de papéis e pessoas
• determinar os tipos de móveis e equipamentos necessários para a empresa
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• estudar a localização das instalações elétricas e hidráulicas do local a ser
usado.

Figura 23
Fonte: Marcos Santos/USP Imagens

Araujo (2005) lança alguns pontos para organizar o layout:
• Layout em corredor
1. Incentiva relações de grupo
2. Ideal para trabalho em pequenas equipes
3. Preços das divisórias são altos
4. Espaço perdido de pelo menos 5% do espaço físico pelo uso de paredes
5. Paredes e divisórias demarcam grupos provocando a formação involuntária dos mesmos como mostra a figura 24. - Layout em espaço aberto

Figura 24 Layout em corredor
Fonte: Araujo (2006, p. 59)
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• Layout em espaço aberto
1. Empregado em grandes áreas com grande concentração humana
2. Geralmente ocupa um andar
3. Separa espaço apenas para as chefias
4. Privilegia a comunicação entre as pessoas, o que pode distraí-las no trabalho
5. É melhor para tarefas desempenhadas que não exijam grande concentração
6. Difícil controle disciplinar
7. A chefia deve ficar de frente para os subordinados, como figura 25.

Figura 25 Layout em espaço aberto
Fonte: Araujo (2006, p. 59)

• Layout panorâmico
1. Uso parcial de salas individuais com o envolvimento das pessoas quando
necessário
2. Divisórias com meia altura. As mesas seguem mesmo padrão mas com
diferença na tonalidade.
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3. Supervisão da chefia é discreta e mais facilitada
4. Redução de ruído
5. Deve-se observar que os funcionários podem ser resistentes à mudança;
6. Pode levar à formação de grupos

Figura 26 Layout panorâmico
Fonte: Araujo (2006, p. 59)

O autor também apresenta outras formas de organização do arranjo físico
apresentados na figura 27 e 28.

Figura 27 Tipos de arranjo físico
Fonte: Araujo (2006, p. 59)
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Figura 28 Tipos de arranjo físico
Fonte: Araujo (2006, p. 59)

A empresa deve estudar cuidadosamente seu espaço físico para organizar seu layout.
Araujo (2006), também apresenta seis sugestões de arranjo físico pra atender aos clientes, conforme as figuras 29, 30 e 31:

Figura 29
Fonte: Araujo (2006, p. 60)
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Figura 30
Fonte: Araujo (2006, p. 60)

Figura 31
Fonte: Araujo (2006, p. 60)

Estude com atenção o que a empresa precisa realmente para atender
suas necessidades e a dos seus clientes para que você possa sugerir
as mudanças no layout.

Resumo
Nesta aula demonstramos a importância do layout em uma empresa e as
formas de como organizá-lo. Vimos também que cada empresa deve analisar como empregar o layout para melhor aproveitar os espaços disponíveis e
obter o melhor rendimento de seus colaboradores.
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Atividade de aprendizagem
1. Escolha um ambiente de trabalho. Descreva-o e sugira modificações para
melhorar o layout.

A apresentação dos layouts trouxe a oportunidade de observar os vários
arranjos organizacionais que uma empresa pode empregar. É claro que cada
uma tem necessidades diferentes, espaços diferentes e esse arranjo deve
atender essas necessidades. Assim como os arranjos são de suma importância, na próxima aula falaremos sobre outro tema que é fundamental para as
atividades desenvolvidas na empresa: o fluxograma.
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Aula 4. Fluxograma
Objetivos:
• reconhecer o que é fluxograma;
• reconhecer a importância de um fluxograma em uma organização; e
• identificar os três tipos de fluxograma e símbolos empregados
na construção de cada um deles.
Caro(a) estudante,
As atividades desenvolvidas por uma empresa possuem um fluxo, seja de
informação, de papel, de matéria-prima, de produtos acabados. Nesta aula
você poderá entender a importância para a organização em saber exatamente qual o fluxograma de suas atividades que tramitam entre departamentos e setores. Vamos lá? Boa aula!
O Fluxograma é a representação gráfica que concebe a sequência de um
trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis
envolvidos e as unidades organizacionais envolvidos no processo.

O fluxograma também é
conhecido como flow-chart –
carta de fluxo de processos,
gráfico seqüencial de processos,
gráfico de processamento
(OLIVEIRA, 2002).

Os objetivos do emprego do fluxograma, segundo Oliveira (2002) são:
1. Padronizar a representação dos métodos e processos administrativos;
2. Rapidez na descrição dos métodos administrativos;
3. Facilita a leitura e o entendimento;
4. Facilita a localização e a identificação de gargalos;
5. Maior flexibilidade na tomada de decisão;
6. Melhora o grau de análise de um determinado processo.

Aula 4 - Fluxograma

45

Rede e-Tec Brasil

As vantagens do emprego do fluxograma segundo Oliveira (2002) são:
1. Apresentação real de funcionamento dos componentes de método administrativo proporcionando entender a eficiência do sistema;
2. Apresentação de uma filosofia de administração atuando como fator psicológico;
3. Possibilidade de um método com capacidade de visualizar e examinar com
critérios os componentes do sistema e suas repercussões;
4. Propicia levantar e analisar os métodos administrativos desde o mais simples ao mais complexo, desde o mais específico até o de maior abrangência;
5. Propicia o uso dos símbolos com entendimento tanto dos idealizadores
como dos usuários;
6. Possibilita mostrar pontos fortes e fracos dos processos de gestão;
7. Propicia atualização do método pela sua clareza em utilização, facilitando
as alterações, sua causa e efeito.
Para desenvolver o fluxograma é preciso estudar o processo e algumas perguntas podem ajudar na análise desse processo:
–– Por que esta fase é necessária?
Ela tem influência no resultado final da rotina analisada?
–– O que é feito nesta fase?
Para que serve esta fase?
–– Onde esta fase deve ser feita?
Uma mudança de/no local permitiria maior simplificação?
–– Quando esta fase deve ser feita?
A seqüência está na ordem correta?
–– Quanto tempo dura a execução desta fase?
–– Quem deve executar esta fase?
Há alguém mais bem qualificado para executá-la?			
Seria mais lógico que outra pessoa a executasse?
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–– Como esta fase está sendo executada?
Observe a seguir os tipos de fluxogramas empregados:
• Vertical Folha de análise, de simplificação ou diagrama de processo.
• Parcial ou descritivo: Mostra o curso de ação de documentos utilizados para levantamentos em poucas unidades organizacionais.
• Global ou de coluna: para novas rotinas e procedimentos, mostra com
clareza o fluxo das informações e apresenta versatilidade pela sua diversidade.
O fluxograma representa rotinas e procedimentos com racionalidade, lógica, clareza e síntese. Os símbolos representam o fluxo ou a
seqüência normal de trabalho,; a sequência da solução, prioridade, a
circulação de papelório e a atribuição de cada pessoa na organização.
Veja abaixo, alguns exemplos de simbologias utilizadas num fluxograma vertical:

Figura 32
Fonte: Cruz (1997, p. 122)
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Exemplo:

Figura 33
Fonte: Cruz (1997, p. 122)

Após observar o fluxograma vertical, veja a simbologia do fluxograma parcial
ou descritivo:
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SIMBOLOGIA DE FLUXOGRAMA PARCIAL OU DESCRITIVO

Figura 34
Fonte: Cruz (1997, p. 122)
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Exemplo

Figura 35
Fonte: autora
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Apresentamos agora algumas orientações sobre a simbologia de fluxograma global ou de colunas:
SIMBOLOGIA DE FLUXOGRAMA GLOBAL OU DE COLUNAS

Figura 36
Fonte: Cruz (1997, p. 122)

Exemplo:

Figura 37
Fonte: Cruz (1997, p. 122)
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É importante que você tenha sempre disponível esses modelos de fluxograma, para que possa utilizá-los se necessário. É também aconselhável que você
possa verificar o fluxograma de alguma empresa para que tenha uma visão
de como o mesmo é empregado na prática.

Resumo
Nesta aula foi apresentado o conceito de fluxograma, a sua importância em
uma organização e foi possível visualizar exemplos dos tipos de fluxograma e
dos símbolos empregados na elaboração de cada um deles.

Atividade de aprendizagem
1. Escolha uma atividade executada em alguma empresa que você conheça
e monte um fluxograma da atividade.

O conteúdo desta aula merece um pouco de prática. Para isso acreditamos
que você pode mapear mais informações a respeito do fluxograma, buscando elaborar um modelo utilizando os símbolos e verificando como esse
material produzido por você pode auxiliar uma empresa.
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Aula 5. Acompanhamento de 			
		
atividades na empresa
Objetivos:
• reconhecer a importância de acompanhar as atividades desenvolvidas pela empresa; e
• identificar algumas ferramentas empregadas para acompanhar
as atividades.

Prezado(a) estudante,
As empresas têm diariamente uma rotina de trabalho que é desenvolvida por diferentes setores. Todas essas atividades desenvolvidas precisam ser
acompanhadas para a execução correta da atividade. Há várias técnicas de
acompanhamento de tempo e atividades tais como gráfico de barras e atividades de recursos (CLEMENTE, 1998). Daí a importância de se ter um cronograma.

Figura 38
Fonte:
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O cronograma pode ser aplicado para entender o dia a dia das pessoas. Na
empresa ele é importante para visualizar qual a participação de cada setor
no desenvolvimento das atividades organizacionais. Leia abaixo algumas ferramentas de controle utilizadas nas empresas.

5.1 PERT-CPM
Segundo Clemente(1998), um dos instrumentos mais comuns de monitoramento de projetos é o PERT-CPM. O PERT ou Program Evaluation And
Review Technique foi desenvolvido pela Marinha dos EUA em conjunto com
a Booz-Allen-Hamilton e a Lockheed Corporation para o projeto do míssil
balístico Polaris em 1958. O CPM ou Critical Path Method foi desenvolvido
pela Du Pont Inc. no mesmo período .

Caminho crítico
é a sequência de tarefas onde
qualquer atraso implicará no
atraso de todo o projeto. Essa
metodologia permite, ainda,
realocar os recursos entre as
atividades para reduzir o tempo
de execução do projeto.

A metodologia PERT-CPM permite delinear o conjunto de tarefas ou atividades que serão realizadas numa ordem lógica, com definição clara de prazos
e recursos, com a determinação do caminho crítico do projeto.
A metodologia PERT-CPM é de grande utilidade para projetos complexos
com diversas atividades e recursos inter-relacionados. Atualmente existem
no mercado inúmeros softwares de gerenciamento de projetos que utilizam
o algoritmo do PERT ou COM para programação e encadeamento das atividades no tempo.
Esses sistemas, de forma geral, apresentam as seguintes características:
• permitem o planejamento de projetos sem limite de número de atividades e é possível amarrar projetos a subprojetos em uma cadeia sem
limite. Assim uma atividade num projeto poderia ser, na realidade, todo
um subprojeto com inúmeras atividades.
• pode-se programar o uso de diversos recursos em cada atividade do projeto. Os recursos podem ser financeiros, pessoas, máquinas, instalações
e assim por diante. O próprio software ajuda no balanceamento do uso
desses recursos ao longo da vida do projeto.
• esses programas dão suporte ao planejamento do projeto com base na
especificação das atividades do mesmo, utilizando o WBS – Work Breakdoen Structure até o orçamento e controle da execução. Municiado
com informações sobre o andamento das atividades, o programa emite
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relatórios gerais por atividades, por recurso, por períodos e das atividades
críticas.
• os programas geralmente apresentam as informações do projeto na forma de árvore de planejamento ou WBS, rede PERT, Gráfico Gantt, fichas
de especificação de atividades, gráficos de barras ou linhas, planilhas,
tabelas e orçamentos. Quando se introduz uma nova informação em
qualquer desses instrumentos, automaticamente os demais serão atualizados.
• esses programas possibilitam a simulação de alterações no projeto. Analisam facilmente os impactos cruzados de alterações de tempo, recursos
e metas. Pode-se, por exemplo, analisar rapidamente os impactos de alocação de mais pessoas, de aumento na produtividade do uso de algum
equipamento, de dilatação no prazo para execução de tarefas, de alteração no fluxo de recursos financeiros, ampliação de algumas metas etc.

5.2 Gráfico GANTT
Um dos mais antigos e mais utilizados instrumentos de acompanhamento
de projeto é o gráfico de Gantt, desenvolvido em torno de 1917 por Henry
L. Gantt, um pioneiro da ciência da administração. O gráfico demonstra o
que foi planejado e o progresso obtido em certo número de atividades relacionadas numa escala horizontal de tempo. Foi criado inicialmente para o
controle de atividades de máquinas, operários e trabalho. De fácil concepção
e leitura, o gráfico permite expedir, sequenciar e realocar recursos entre as
diferentes tarefas. Ele também trabalha com símbolos para designar itens
específicos a serem acompanhados (CLEMENTE, 1998).
EXEMPLO:
Durante a primeira semana, o Sr Pedro preparou o equipamento para suas
atividades das duas semanas seguintes que foram desenvolvidas de acordo
com o cronograma.
Durante as duas primeiras semanas, a equipe B pesquisou o mercado de
São Paulo. Devido a atrasos no processamento de dados elaborados pela
empresa terceirizada para a conclusão da pesquisa, a equipe teve um atraso
de uma semana no cronograma.
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[
Conclusão prevista			]
Atividade 				Início da atividade			
(
Conclusão da atividade		
)
Espera 			
......
Falta de recurso 			
x
Preparação 				p
1. Análise:
O gráfico descrito acima diz respeito às semanas trabalhadas com o controle
das atividades, podendo-se obter as seguintes informações:
1. Comparação do programado com o efetivamente realizado;
2. Períodos despendidos em preparação e em atividades;
3. Local, período e duração dos incidentes críticos;
4. Uso, produtividade e custo dos recursos.

Resumo
Nesta última aula apresentamos a você a importância de acompanhar as
atividades desenvolvidas pela empresa assim como demonstramos algumas
ferramentas empregadas para esse acompanhamento.

Atividade de aprendizagem
1. Escolha uma atividade desempenhada por uma empresa (pense em uma
empresa e depois escolha o tipo de atividade) e faça um gráfico de Gantt
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Esta foi a última aula desta disciplina e nela buscamos demonstrar a você
a importância de organizar as atividades de forma sistemática e clara para
cumprir os prazos estabelecidos para o sucesso da organização. É bastante
comum as pessoas se esquecerem de levar esse item em conta quando atuam no dia a dia e deixam de cumprir seus prazos e perdem a credibilidade.
Daí a importância de se valorizar todos os procedimentos aqui apresentados,
pensando sempre que eles lhe servirão profissionalmente num futuro próximo!
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Palavras Finais
Encerrando nossa disciplina, primeiro parabenizamos o seu esforço e acreditamos que você está se fortalecendo profissionalmente, recebendo informações, estudando e se preparando para o mercado de trabalho. Segundo,
desejamos que você continue a sua caminhada nas próximas etapas pois o
conhecimento adquirido, com certeza, será útil. Se você for persistente e
dedicado alcançará bons resultados na sua vida profissional. Essa disciplina
trouxe esclarecimentos, orientações e indicações sobre a organização que
será necessária para o bom desempenho de uma empresa, e você, através
dos seus estudos, já está um passo adiante com relação a esse conhecimento. Mais uma vez, parabéns e até a próxima!
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Guia de Soluções					
Aula 1
1. Como apresentado na teoria, você escolher uma empresa e analisar quais
os subsistemas que a empresa possui.

Aula 2
1. Na internet você encontra vários tipos de departamentalização organizacional. Prestando atenção, você verá que muitas empresas empregam a
departamentalização mista como foi apresentado na teoria.

Aula 3
1. O desenho do layout é parecido com uma planta baixa de engenharia.
No Word você encontra um programa para ajudar a montar o layout da empresa. Pode também colocar equipamentos, flores, assim como colorir para
deixar o layout mais interessante.

Aula 4
1. Várias atividades são desenvolvidas numa empresa. Escolha um modelo de
fluxograma, uma atividade que a organização desempenha e monte-o. Ele
pode ser montado com o auxílio do Word, Power Point ou outro programa
a que você que tiver mais acesso.

Aula 5
1. O Gráfico de Gantt pode ser montado tendo como base o fluxograma
da atividade anterior ou mesmo escolher outra atividade organizacional que
entender ser mais importante para a empresa. É importante não esquecer
dos símbolos universais empregados no Gráfico para que todos possam entender, assim como a legenda, que não pode faltar.
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