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META

OBJETIVOS

Apresentar a organização do trabalho 
a partir da perspectiva histórica da 
administração tradicional, referenciando 
a teoria dos sistemas e as principais 
características de sistema fechado e 
sistema aberto.  

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar as principais teorias sobre 
organização do trabalho;
2. diferenciar sistema fechado de sistema 
aberto;
3. identificar as características de uma 
organização enquanto sistema aberto.  
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INTRODUÇÃO
Na aula anterior, vimos que as dimensões e as características da 

atividade de trabalho compõem o circuito de trabalho e, como tal, se 

ordenam e estruturam de forma a atender os objetivos organizacionais. 

As múltiplas formas de organizar, ordenar e coordenar essas partes 

da atividade de trabalho referem-se diretamente ao que podemos chamar 

de organização do trabalho. 

Nesta aula, estudaremos a organização do trabalho e os fatores 

que a constituem, sob a perspectiva da teoria dos sistemas. 

O QUE É ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO?
Sabemos que na sociedade do trabalho – ou seja, na sociedade 

produtora de bens e serviços – os métodos, as ferramentas, a produ-

tividade, o fluxo de trabalhadores e as relações de trabalho são frutos de 

fatores históricos que estruturam as organizações. Mas o que determina 

os diferentes arranjos com vistas às forças produtivas dessas variantes é 

a organização do trabalho. 

ATENÇÃOATENÇÃO

As organizações:

• possuem objetivos, que podem ser a produção de bens materiais 

ou simbólicos, ou, ainda, a prestação de serviços;

• dispõem de técnicas e estratégias para seu funcionamento;

• necessitam de condições financeiras para sobreviver.

São exemplos de organização: a fábrica, o hospital, o supermercado. 
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O objetivo geral da organização pressupõe o cumprimento de 

funções específicas delimitando horários, salários e hierarquia, por 

exemplo, e, por conseqüência, determina as relações funcionais das 

pessoas que fazem parte dela. 

Mas se pensarmos sobre os objetivos individuais, podemos verificá-

los nas relações estabelecidas com os demais sujeitos da organização. 

Através dessas relações, os indivíduos têm a possibilidade de crescimento 

profissional, intelectual, afetivo etc. 

Como exemplo, podemos citar os casos em que os funcionários 

têm a opção de realizar treinamentos e capacitações dentro da própria 

Fonte: www.sxc.hu
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empresa, o que incentiva a formação profissional. Nem todos buscam esse 

tipo de atividade extra. Porém, aqueles interessados em seu crescimento 

intelectual e, por conseguinte, profissional, podem encontrar nesses 

treinamentos uma ótima oportunidade de se sobressair e alcançar, por 

exemplo, postos de serviços mais elevados.  

De forma geral, essas relações podem produzir sentimentos de 

realização pessoal, sofrimento, frustração e outros tantos que interferem 

positiva ou negativamente no funcionamento das organizações. 

Suponhamos que, no exemplo citado, o envolvimento nos treinamentos 

pode ter sido a alavanca para um novo posto de serviço. Isso pode ser um 

dos elementos fundamentais que indicam que os objetivos individuais podem 

ter sido alcançados, gerando satisfação e realização pessoal. Caso ocorra o 

contrário, se o novo posto de trabalho não foi alcançado após o empenho 

nos treinamentos, a frustração pode acometer o trabalhador e isso pode gerar 

insatisfações e prejudicar a organização do trabalho de diferentes formas.

Nessa perspectiva, em que tanto os objetivos organizacionais 

quanto os objetivos pessoais estão dinamicamente presentes numa 

empresa, podemos considerar a organização do trabalho como sendo 

os diferentes arranjos e a disposição das suas várias dimensões (técnica, 

fisiológica, moral e social), bem como as características (exigências, risco, 

carga e desempenho) que a compõem.  

Logo, a organização do trabalho é a própria estruturação do 

trabalho enquanto atividade (ações efetivas do trabalhador a partir dos 

condicionantes que o cerceiam, como metas, tempo de trabalho, objetivos 

próprios, condições do ambiente e de suas relações). 

A organização do trabalho engloba dois tipos de fatores:

• os fatores concretos: referentes aos veículos econômicos, como: 

técnicas, implementos, equipamentos, instalações, recursos 

financeiros;

• os fatores abstratos: referentes aos veículos humano-sociais, 

como normas de produção, postos de trabalho, estrutura 

operacional, hierarquia de autoridade, fluxos do trabalho.

As diferentes formas de organização do trabalho atenderam 

aos processos histórico-sociais referentes aos contextos em que foram 

desenvolvidos, sobretudo como oposição à administração tradicional. 

Vejamos, a seguir, como isso aconteceu.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Taylorismo: Durante a Segunda Revolução Industrial, o resultado 

de um novo padrão tecnológico necessário à concentração técnica e 

financeira do processo produtivo levou à organização científica do 

trabalho de Taylor, o então conhecido modo de produção taylorista. 

SAIBA MAISSAIBA MAIS

A acelerada transformação no setor produtivo tipica-

mente industrial é chamada Revolução Industrial e está divi-

dida em três grandes momentos: Primeira Revolução Industrial 

(final do século XVIII), Segunda Revolução Industrial (final do 

século XIX) e Terceira Revolução Industrial (segunda metade 

do século XX).

A Primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra e 

expandiu-se pelo mundo a partir do século XVIII. Caracterizada 

pela superação do processo de produção tipicamente agrícola, 

estabeleceu uma nova relação entre o capital e o trabalho, 

visto que consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas. 

Importantes invenções demarcaram as mudanças ocasionadas 

por esta Revolução: a ciência descobriu a utilidade do carvão 

como meio de fonte de 

energia, desenvolvendo, 

por exemplo, a máquina 

a vapor e a locomotiva. 

Com a implementação 

dessas tecnologias, a 

produtividade passou a 

ser dinâmica, colocando 

a indústria como alter-

nativa de trabalho. 

Fonte: www.sxc.hu

H
az

el
 B

re
ga

zz
i



108

e-Tec Brasil – Psicologia do Trabalho

109

   A
u

la 8 •  O
 trab

alh
o

 so
b

 a ó
tica d

o
s siste

m
as

 

A Segunda Revolução Industrial caracterizou-se pelo 

desenvolvimento das indústrias química, életrica, de petróleo 

e de aço, introduzindo navios, aviões, a produção em massa 

de bens de consumo, a refrigeração mecânica... O conjunto 

de novidades tecnológicas flexibilizou a atividade industrial e 

colocou países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão, 

na liderança do processo de industrialização.

A Terceira Revolução Industrial, também conhecida 

como Revolução Técnico-Científica, caracterizou-se pela 

implementação das descobertas científicas no processo pro-

dutivo, proporcionando grande crescimento de atividades que 

fazem uso da alta tecnologia, como, por exemplo, informática, 

microeletrônica, robótica, telecomunicações, indústria aeroes-

pacial e outras. Essa fase de desenvolvimento econômico con-

tribuiu para uma efetiva aproximação entre as nações; fato 

necessário à expansão do capitalismo. Consolidando o processo 

denominado globalização, a Revolução Técnico-Científica serviu 

para interligar os espaços geográficos e intensificar as relações 

econômicas e culturais entre os diferentes países. 

Criada por Frederick W. Taylor, a teoria se desenvolveu a partir das 

constatações sobre a necessidade de organização dos trabalhadores em 

hierarquias. Assim, cada trabalhador desenvolveria uma atividade. Esse 

fato gerou a especialização do trabalho, que passou a ser monitorado 

com vistas a cumprir as atividades no menor tempo possível. 

Figura 8.1: Frederick W. Taylor (1856-1915) 
ficou conhecido como o “pai” da Administração 
Científica por ter proposto métodos de admi-
nistração nas empresas.

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Frederick_Taylor 
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Desta forma, objetivando maximizar a produção e reduzir gas-

tos, bem como o tempo improdutivo, o uso da gestão pautada em 

princípios científicos proporcionou um conjunto de mecanismos de 

poder aos empresários ao se apropriar do saber operário e impondo-

lhe certa disciplina nas relações de trabalho. Isso era feito por meio da 

fragmentação do trabalho, cuja especialização parcial dos trabalhadores 

permitia o controle dos mesmos; ou seja, a premissa principal era de que 

a eficiência da produção poderia ser garantida conforme o desempenho 

individual da tarefa desempenhada. 

Fordismo: Em decorrência da difusão e da consolidação do 

taylorismo, o fordismo surge com a reformulação do processo adminis-

trativo, lançando novo olhar sobre o trabalhador individualmente. Nesse 

sentido, ocorreu a inserção de esteiras para abastecimento de peças e 

componentes que dispensassem a movimentação do trabalhador. 

O fordismo acabou se tornando parâmetro para o modo de vida 

dos trabalhadores, porque impôs uma racionalidade no processo de 

trabalho, em que a disciplina e a competência também eram vistas como 

necessárias ao sucesso e bem-estar das pessoas. 

Por isso, o modelo fordista extrapola o chão da fábrica e passa 

a compor outras formas de relações, em que o sucesso dependeria de 

disciplina e empenho individual; representava, ainda, o consumo, por 

vezes excessivo, como forma de mostrar tal competência. 

Figura 8.2: O modelo Ford T, 
conhecido no Brasil como Ford de 
Bigode, foi o primeiro automóvel 
a ser produzido em linha de monta-
gem, revolucionando o processo de 
produção automobilística.

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Ford_t
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Fundador da Ford Motor Company, Henry Ford adotou, por volta 

de 1914, o modelo de produção em massa de Taylor. Porém, ampliou as 

bases do processo no sentido de gratificar, produzir e gerar o consumo 

em massa, e não só a produção. 

Diversos fatores contribuíram para o esgotamento do modo 

de produção taylorismo/fordismo. Sobretudo na década de 1960, o 

elevado ritmo de produção, baixos salários, entrada de novas tecnologias 

conduziram à insatisfação dos trabalhadores, levando-os à fuga do 

trabalho e elevando as taxas de absenteísmo (ausência no trabalho). 

Toyotismo: Uma nova forma de racionalização da organização 

do trabalho emerge impondo regras de produtividade com base 

na flexibilização e terceirização do processo produtivo: o modelo 

japonês toyotismo. Adaptando-se melhor às mudanças tecnológicas 

que ocorriam na década de 1970, o toyotismo permite a integração 

dos sistemas de produção.

Os japoneses Eji Toyota e o especialista em produção Taichi 

Ohno alteraram a complexa, porém não promissora, organização 

do trabalho fordista, iniciando a inserção de técnicas em que fosse 

possível alterar as máquinas durante a produção e ampliar a oferta e 

a variedade de produtos. 

Na verdade, a essência do sucesso do modelo japonês passou 

então a ser a racionalização do tempo de produção com a inserção da 

automatização, just-in-time, trabalho em equipe, administração por 

estresse, flexibilização da mão-de-obra, gestão participativa, controle 

de qualidade e subcontratação. 

Como concretização desse modo de produção, podemos citar, por 

exemplo, no Brasil, os programas de qualidade total e também a terceirização 

de diferentes setores. Trata-se da típica polivalência do trabalhador, sua 

busca pela autoqualificação, produtividade e dedicação.

Racionalização flexível: Durante as reformas sociais e tecnológicas 

proporcionadas pelo toyotismo, na década de 1970, novas formas 

de organização do trabalho foram difundidas, voltando-se para as 

competências e conhecimentos acumulados dos trabalhadores. A partir da 

década de 1980, com a racionalização flexível, a organização do trabalho 

continua a atender aos objetivos econômicos das organizações, porém busca 

instrumentalizar-se por meio de diferentes arranjos entre as tecnologias e 

novos modelos de administração, gerando competição entre as empresas. 
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Considerando O MUNDO GLOBALIZADO, para além das mudanças 

democráticas e humanizantes das relações de trabalho propostas pelos 

modelos de décadas anteriores, o princípio científico da organização do 

trabalho agora se define pela denominada racionalização flexível, em 

que o foco é a empresa e sua capacidade de adaptação e antecipação 

às mudanças. Isso significa que a empresa flexível é a que se ajusta 

rapidamente à necessidade do mercado, fazendo uso de pessoas, 

estruturas e processos flexíveis. 

A racionalização flexível se refere a uma série de elementos, tais 

como:

• formas de organização das estruturas produtivas;

• modalidades de organização;

• relações de trabalho; 

• competências dos recursos humanos. 

Embora implique um alto grau de autonomia do trabalho, a 

flexibilização visa a conferir às empresas capacidade de adaptação 

às mudanças. Por isso, pratica formas diferenciadas de organização 

centradas na eficiência, como, por exemplo, arranjos que incidem sobre 

a expressão “qualidade”: qualidade de vida, qualidade do ambiente do 

trabalho, dentre outras. 

O resultado da exigência por novas formas de organização do 

trabalho, pautadas na racionalização flexível, apóia-se na conciliação 

entre o sucesso econômico das empresas e a qualidade de vida no trabalho 

de forma mais ampla. 

Tal conciliação considera a organização do trabalho a partir 

da complexidade e da interdependência dos diferentes elementos que 

a compõem (dimensões e características). Isso significa reconhecer a 

importância de cada um dos elementos, suas interações e interfaces no 

processo produtivo como um todo. 

Visto por essa ótica, o trabalho é entendido como um sistema 

dinâmico e multifacetado. Ficou curioso? Aprofundaremos nosso 

conhecimento na seção a seguir. Mas, antes, que tal fazer a primeira 

atividade da aula?

 

MUNDO 
GLOBALIZADO

Também conhecido 
como aldeia global. 
O mundo passou 
por um processo de 
integração econômica, 
social, cultural e política 
— processo ainda em 
curso — denominado 
globalização, que 
teve início no final 
do século XX, pela 
integração de economias 
e mercados, bem como 
pela interdependência 
dos países e pessoas, 
uniformização de 
modelos, dentre outros. 
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ATIVIDADE 1

( ) Adaptação dos produtos e variedade conforme o 

gosto dos clientes. 

( ) Inserção da esteira rolante com vistas a fomentar 

a divisão do trabalho e evitar o deslocamento do 

trabalhador. 

( ) Produzir o necessário, na quantidade necessária 

e no momento necessário, favorecendo uma 

produção ágil e diversificada.

( ) Refere-se à racionalização do tempo do trabalhador, 

a fim de que possa cumprir os objetivos organiza-

cionais.

( ) Os objetivos econômicos e sociais são estreitamente 

ligados e, por isso, permite que se democratize a 

organização, humanize o trabalho e melhore a 

qualidade de vida no trabalho. 

( ) O aumento da produtividade se dava à medida que 

os trabalhadores eram divididos e especializados 

em uma determinada função. 

( ) Produção em massa de um mesmo produto.

Atende ao Objetivo 1

Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme as correntes teóricas 

que nos ajudam a pensar na organização do trabalho.

1. Taylorismo

2. Fordismo

3. Toyotismo

4. Racionalização 

Flexível
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MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

O filme, em preto-e branco, focaliza a vida do trabalhador 

na sociedade industrial caracterizada pela produção em 

série. Delineando as relações estabe-

lecidas na linha de montagem, realiza uma 

crítica à modernidade e ao capitalismo 

por meio da especialização do trabalho e 

da exploração do trabalhador. 

Filme Tempos Modernos (Modern Times, 

EUA, 1993), com Charles Chaplin e Paulette 

Goddard, de 87 min. 

Fonte: http://cartasdoparaiso.blog-
se.com.br/blog/images/users/
14330/Tempos%20modernos.jpg

MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

O livro A organização do trabalho no século 20: 

Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, publicado em 

2006, de Geraldo Augusto Pinto, é uma 

referência para quem quer se aprofun-

dar nas correntes anteriormente apre-

sentadas. As características que iconi-

zaram os modelos tradicionais, que vão 

desde o controle taylorista do tempo à 

produção e consumo em massa fordista, 

bem como o cerne da flexibilização 

produtiva toyotista, são abordadas por 

Pinto de forma clara e de fácil entendimento. São 104 páginas que 

descrevem e analisam modos de produção diferenciados, que 

procuram atender o interesse do capital explorando a crescente 

classe trabalhadora, mas que, todavia, imprimiu dinamicidade e 

maior sistematização à organização do trabalho. 

PINTO, G. A. A organização do trabalho no século 20: Taylorismo, 

Fordismo e Toyotismo. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
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O QUE SÃO SISTEMAS?
Sistema pode ser definido como um conjunto de pessoas, máquinas ou 

informações que se relacionam entre si, com determinado grau de interação 

e, por isso, formam unidades ou um todo. Podem, ainda, justamente pela 

interação entre as partes, proporcionar a consecução de objetivos para 

chegar a resultados determinados pela empresa. 

Para entender melhor tal conceito, vejamos o exemplo a seguir:

Figura 8.3: Representação de um sistema (apud BENITE, A. G. 2004, p. 30.)

Num sistema, seja ele qual for, cada um dos componentes se 

relaciona direta ou indiretamente com outros componentes. Tal relação 

– mais ou menos estável – ocorre em um determinado período de tempo 

e, por isso, favorece a formação de uma rede.

Nessa rede, devemos considerar o fato de que o sistema compõe 

uma fronteira definida pelas interações que estabelecem, sendo todo 

elemento externo considerado meio ambiente externo do sistema. 
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A partir de diferentes ESTUDOS EMPÍRICOS, alguns pesquisadores 

começaram a travar um debate sobre como pensar as organizações sob 

a ótica dos sistemas. O promissor dos principais debates foi o significado 

estratégico que tinha como princípio incrementar o conhecimento dos 

problemas no processo de produção, prevendo, antecipando-se e 

planejando estrategicamente mudanças para assegurar o alcance das 

metas organizacionais.

SAIBA MAISSAIBA MAIS

Podemos dizer que a Teoria dos Sistemas teve seu início ainda na 

Mesopotâmia, antes de 2500 a.C., e segue até os dias atuais com o 

mesmo cerne: o esforço para se prever o futuro. 

Apesar de ter sido sempre intuitiva, a Teoria dos Sistemas – desde 

a tentativa ainda remota do homem selvagem em ocupar seus 

espaços e criar referenciais para ordenar e compor mitos à 

distinção entre ambiente externo e interno do corpo, consolidado 

pelo pensamento moderno – formalizou-se na década de 1940, com 

a entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial. 

Os esforços de previsões de mudanças e adaptações necessárias 

aos sistemas conforme os condicionantes presentes no meio 

ambiente poderiam ser empregados também no caso das fábricas, 

por exemplo. Essas passariam a ser vistas também como sistemas, 

compostos por elementos internos e externos que condicionariam 

sua produção. 

Assim, com a Guerra Fria, na década de 1960, a Teoria dos Sis-

temas se difunde em diferentes setores do plano econômico-

social, sendo consolidada na década de 1970 como a abordagem 

moderna sistêmica. 

 

ESTUDOS EMPÍRICOS

Referem-se a 
estudos embasados 
na observação dos 
fenômenos, ou seja, nas 
experiências práticas.
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SISTEMA ABERTO E SISTEMA FECHADO
A perspectiva dos sistemas foi amplamente difundida em diferentes 

setores, porém o principal dilema instaurado residia no fato de se considerar 

a organização como um sistema fechado ou um sistema aberto em relação 

ao seu ambiente externo.

Mas o que vêm a ser esses tipos de sistema?

• sistema fechado é aquele que não realiza intercâmbio com o seu 

meio externo;

• sistema aberto é aquele que troca matéria e energia com o seu 

meio externo. 

Nesses termos, se considerarmos a organização como um sistema 

fechado, tenderemos a analisar isoladamente seus principais elementos 

em termos de estrutura, tarefas e relações internas formais. Fruto das 

principais teorias da administração, essa referência não faz menção alguma 

ao ambiente externo, mesmo porque o foco era tão-somente as operações 

internas da organização. 

ATIVIDADE 2

Atende ao Objetivo 2

Considere as lacunas e marque a(s) opção(ões) correta(s).

1. Podemos afirmar que Teoria dos Sistemas permite reconceituar os fenômenos em uma 

abordagem _______________, permitindo o conhecimento de suas variáveis: interação e 

integração.

( ) global

( ) fragmentada

2. Sistemas __________________________ não são analisados com base em seus 

intercâmbios com o meio ambiente que os circunda. Por isso, não consideram as 

influências externas, do mesmo modo que não emitem nenhuma resposta e/ou efeito 

para fora.

( ) fechados  

( ) abertos
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3. Sistemas ________________________ apresentam relações de intercâmbio com o 

ambiente – por meio de entradas e saídas de energia e matéria – e, justamente por essa 

troca, podem se ajustar às condições diversas. 

( ) fechados   

( ) abertos

CARACTERÍSTICAS DE UMA ORGANIZAÇÃO ENQUANTO 
SISTEMA ABERTO

Na busca incessante por conhecer as fontes de desequilíbrios, 

estudiosos perceberam que existiam outros fatores que não apenas 

aqueles detectados na estrutura interna das organizações. Sobretudo 

perceberam que estas poderiam se reorganizar conforme as mudanças 

externas para alcançar seu ponto de equilíbrio. 

Isso quer dizer que a incorporação da lógica dos sistemas abertos 

deveria passar, por exemplo, pelas condições do comércio dos bens e/ou 

produtos. E isso está tanto dentro quanto fora da organização. 

Dentro da organização, podemos pensar na disposição dos recursos 

materiais e humanos, bem como a utilização racional e previsível desses 

recursos. Fora dela, temos a regularidade do comércio influenciada pelas 

mudanças que abalam o mercado, os insumos de trabalho, as tecnologias 

e outros. Ou seja, ao pensar nas metas organizacionais, as empresas se 

organizarão de forma a produzir para atingir metas de produção cada 

vez maiores. A partir desse procedimento, elas tendem a focar arranjos, 

levando em conta os elementos internos do sistema de trabalho. Porém, 

sendo um sistema aberto, as empresas estão imersas e são reguladas 

também por elementos externos, como o mercado, por exemplo. Assim 

sendo, elas terão de produzir conforme a demanda, a disponibilidade de 

matéria-prima e de mão-de-obra etc. 
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SAIBA MAISSAIBA MAIS

A crise mundial que deu sinais em meados de 2008 é um bom 

exemplo para entendermos as organizações como sistema aberto. 

Mesmo tendo passado por um período próspero, com aumento 

das vendas devido à grande procura, as empresas passaram a ficar 

atentas aos alardes norte-americanos com a quebra de grandes 

instituições financeiras. Ao longo dos últimos meses de 2008, 

passaram a rever seus arranjos de produção para não ficar com 

grande número de produtos no estoque e, no início de 2009, já 

haviam acumulado grande número de rescisões de contratos de 

trabalho, engrossando a fila do desemprego em várias partes do 

mundo, inclusive no Brasil. 

Quer saber mais? Visite os links a seguir: 

SILVA, Cleide. Crise engole 30 milhões de carros: montadoras 

devem fechar 35 fábricas e cortar 124 mil trabalhadores no mundo 

até 2010, a maior parte nos EUA. O Estadão. São Paulo, 15 fev. 2009. 

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090215/

not_imp324036,0.php>

JUNGMANN, Mariana. Indústria manufatureira e construção civil 

devem ser mais afetadas com a crise, segundo OIT. Agência Brasil, 

Brasília, 27 Jan. 2009. 

Disponível em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/01/

27/materia.2009-01-27.5098162610/view>

Por fim, podemos dizer que, enquanto sistemas, as organizações 

podem apresentar as características constantes no Quadro 8.1:
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Quadro 8.1: Características das organizações enquanto sistemas. 

Comportamento 

probabilístico

Devido ao fato de se considerarem as variáveis externas, por vezes 

desconhecidas e incontroláveis, as organizações são afetadas pelo ambiente 

externo e, por isso, possuem comportamento não determinado. Podemos, 

também, ampliar essa perspectiva ao considerarmos o comportamento 

humano; este não é totalmente previsível.

Subsistema Enquanto um sistema dentro de outros grandes sistemas, a organização 

pode ser considerada um subsistema e estabelece interação constante 

com os demais sistemas sociais. Por isso, dizemos que ela não pode ser 

compreendida apenas como uma unidade neutra, mas sim a partir de 

sua interação com os demais sistemas da sociedade.

Interdependência É a integração do trabalho que permite a coordenação das partes em 

face da divisão do trabalho. Com isso, as interações entre as diferentes 

variáveis – internas e externas – do sistema refletem diferentes neces-

sidades de controle ou de autonomia. Isso significa que, mesmo tendo 

diferentes departamentos, setores, tarefas, o serviço prestado ou o 

produto final deve ser coordenado de forma a proporcionar a melhor 

qualidade possível, considerando as especificidades de cada parte 

do processo, sem perder de vista o resultado que se deve alcançar. 

A indústria automobilística que, em seu processo de produção, tem 

tarefas muito bem divididas, desde o desenho do carro, passando pela 

soldagem das peças, pintura até a distribuição às concessionárias, 

necessita gerar uma relação de interdepedência de todo o processo 

para assegurar um veículo apto ao consumo.

Homeostasia 

versus 

adaptabilidade

A auto-regulação, também conhecida como homeostasia, tende a 

garantir a rotina e a constância do sistema, como, por exemplo, a 

regulação de horários ou de rotatividade na produção, situações que 

podem assegurar a produtividade. Por outro lado, a adaptabilidade 

permite a ruptura e a mudança, como a necessidade de novas rotinas 

de trabalho ou de novas tarefas prescritas como forma de desenvolver 

habilidades ou até mesmo de aumentar a produção. 
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Fronteiras ou 

limites

Como o sistema possui uma delimitação imaginária para determinar 

o que está dentro e o que está fora dele, a fronteira cumpre esse papel, 

muito embora seja ela também dinâmica, conforme o intercâmbio que 

a empresa pode estabelecer com os elementos externos. São exemplos 

de fronteiras tudo aquilo que vem de fora e que não compõe o processo 

de produção mas que contribui para regular, modificar e/ou adaptar o 

processo de produção, como o mercado econômico, por exemplo.

Morfogênese Pela dinamicidade das interações, a organização tem a capacidade 

de corrigir erros e alcançar resultados satisfatórios, modificando-se. 

Assim, com os resultados obtidos no final ou no decurso da produção, 

a empresa pode alterar seus processos e arranjos, como, por exemplo, 

aperfeiçoar a comunicação e estabelecer novas metas, como forma de 

assegurar os objetivos.

CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO SOB A ÓTICA DA TEORIA 

DOS SISTEMAS

A partir da Teoria dos Sistemas, podemos dizer que a continuidade, 

a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento de uma organização 

residem, justamente, na capacidade de interagir com o ambiente em que esta 

organização está inserida. Isso significa que a organização sofre influência 

externa, mas também influencia o ambiente do qual faz parte. 

ATIVIDADE 3

Atende ao Objetivo 3

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A organização faz parte de um contexto social, político, econômico e 

geográfico mais amplo em suas interações, e, por conseqüência, possui 

forte tendência a ser influenciada pelas oscilações desse grande sistema, 

demonstrando, portanto, em certo grau, interdependência. 

( ) Mudanças (homeostasia) e regularidades (adaptabilidade) são compor-

tamentos distintos das organizações responsáveis, por exemplo, pela 

adaptação às condições impostas pelo mercado econômico e/ou perma-

nência da capacidade de produção, respectivamente. 
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( ) Enquanto subsistema do sistema mais complexo, a organização possui 

constante relação com as variáveis externas e internas, processando 

alterações sempre que necessário.

( ) Sendo o comportamento humano e também as variáveis do meio 

ambiente totalmente previsíveis, as organizações tendem a apresentar-se 

como um sistema baseado em uma estrutura rígida.

( ) As delimitações imaginárias acerca dos que distinguem elementos internos 

ou externos à organização são consideradas fronteiras e ou limites. 

Grosso modo, o trabalho é uma unidade ou um subsistema da 

organização e, sob a perspectiva da Teoria dos Sistemas, pode ser 

analisado por meio de quatro propriedades: entradas, processo de 

transformação, saídas e retroação (feedback).

• Entradas: referem-se a toda e qualquer fonte de energia que 

entra no sistema para atender ao seu funcionamento.

• Processo de transformação: alteração, por meio da atividade, 

da energia que entra no sistema.

• Saídas: referem-se à devolução, ao oferecimento ou ao retorno 

de energia (material ou não) ao ambiente. 

• Retroação: indicação, satisfatória ou não, do resultado obtido, 

seja produto ou serviço. 

O esquema abaixo pode nos oferecer maior clareza deste processo. 

Então vejamos!

Instalações
Pessoal

Recursos de
transformação

Processo de
transformação

Instalações
Pessoal

Recursos de
transformação

Entradas Saídas

Retroação

Agora, com base nesse sistema de trabalho, podemos considerar 

algumas atividades profissionais e propor um quadro analítico, 

identificando as três primeiras propriedades. A quarta propriedade vai 

depender de todo o processo específico de cada uma das atividades, 

bem como das particularidades das empresas e/ou do processo de 

transformação. Por isso, por se tratar de uma situação de análise 

hipotética, não será aqui tratada.
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Atividade 

profissional

Recursos de entrada Processo de 

transformação

Saídas

Loja • Bens à venda

• Vendedores

• Caixas (transação 

financeira)

• Consumidores

• Exibição dos bens

• Orientação de 

vendedores

• Venda dos bens

• Bens ajustados 

às necessidades dos 

consumidores

Dentista • Cirurgião dentista

• Equipamentos 

dentários

• Enfermeiros

• Pacientes

• Exame e tratamento 

dentário

• Orientação 

preventiva

Pacientes com dentes 

e gengivas saudáveis

Polícia • Policiais

• Sistema de 

computador

• Informações

• Público (cidadão e 

criminoso) 

• Prevenção de crimes

• Solução de crimes

• Prisão de criminosos

• Sociedade protegida

• Público com senti-

mento de segurança

PARA CONCLUIR
Você deve estar se perguntando o que a abordagem dos sistemas tem 

a ver com Psicologia e Segurança do Trabalho. Tudo, responderíamos.

O esquema conceitual por ela proposto, embora bastante acadêmico, 

oferece uma visão geral da organização e pode dar conta do enfoque em 

suas particularidades sem perder de vista o processo como um todo: os 

efeitos e os elementos causadores de disfunções, a projeção de readaptações 

no mecanismo de produção, o aumento da confiabilidade no processo de 

produção, a previsão e antecipação de perdas e acidentes no trabalho etc. 

Ora, tanto para a Psicologia do Trabalho quanto para a Segurança do 

Trabalho, a abordagem da organização pela ótica dos sistemas apresentou 

avanços no que concerne à forma de perceber o processo produtivo, 

ampliando-o para além dos objetivos organizacionais e da produtividade. 

Essa abordagem permitirá a inclusão de conteúdos biológicos, psicológicos 

e sociais, a partir dos quais a organização do trabalho poderá também 
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considerar as condições de vida no trabalho, como, por exemplo, os 

sistemas de segurança e saúde do trabalhador. 

Assim, a compreensão do trabalho enquanto atividade flexível, porém 

complexa, vai diferir daquela que apenas projeta, prescreve e antecipa 

resultados de forma idealizada, sem considerar as reais condições de 

efetivação de uma ou outra tarefa. Isso significa, portanto, diferenciar tarefa 

de atividade a partir da compreensão do trabalho prescrito e do trabalho 

real. Aprofundaremos esse tema em nossa próxima aula. Até lá! 

Nesta aula, vimos que:

• Na sociedade do trabalho, as organizações possuem como objetivo produzir 

bens, assim como se propõem a prestar serviços. Para tanto, dispõem de 

técnicas e estratégias de organização e funcionamento que garantam alcançar 

objetivos.

• As estratégias de funcionamento que congregam, em alguma medida, as 

diferentes dimensões do trabalho são denominadas organização do trabalho, 

que se divide em dois fatores de caracterização: concretos, que se referem ao 

âmbito econômico, como técnicas, equipamentos e recursos financeiros; e 

abstratos: referentes às questões simbólicas, como hierarquias, fluxo de trabalho 

e normas.

• Os diferentes modelos de organização do trabalho, como taylorismo, fordismo 

e toyotismo, evoluíram conforme seus contextos históricos e sociais, com vistas 

a atender às necessidades de produção, implementando o controle do tempo, 

do movimento, do espaço, do interesse das empresas e do próprio consumidor. 

À medida que modificavam suas bases de organização do trabalho, tenderam 

a agregar diferentes variáveis ao mesmo tempo, denotando a complexidade e 

a flexibilidade necessárias ao mundo do trabalho.

• A racionalização flexível, pela ótica da Teoria dos Sistemas, permitiu uma abor-

dagem mais complexa das organizações, classificando-as em sistema fechado ou 

sistema aberto. 

• Enquanto sistema fechado, a organização se fecha em si mesma e pode ser 

analisada sem referências ao contexto – meio ambiente – em que se situa. 

• Enquanto sistema aberto, tanto processa alterações no contexto quanto sofre 

influências do mesmo, estabelecendo, portanto, constante interação com 

múltiplas variáveis.  

 
RESUMINDO...
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ATIVIDADE 1

(3) Adaptação dos produtos e variedade conforme o gosto dos clientes. 

(2) Inserção da esteira rolante com vistas a fomentar a divisão do trabalho e evitar 

o deslocamento do trabalhador. 

(3) Produzir o necessário, na quantidade necessária e no momento necessário, 

favorecendo uma produção ágil e diversificada.

(1) Refere-se à racionalização do tempo do trabalhador, a fim de que possa 

cumprir os objetivos organizacionais.

(4) Os objetivos econômicos e sociais são estreitamente ligados e, por isso, permite 

que se democratize a organização, humanize o trabalho e melhore a qualidade 

de vida no trabalho. 

(1) O aumento da produtividade se dava à medida que os trabalhadores eram 

divididos e especializados em uma determinada função. 

(2) Produção em massa de um mesmo produto.

ATIVIDADE 2

1. Podemos afirmar que Teoria dos Sistemas permite reconceituar os fenômenos 

em uma abordagem global, permitindo o conhecimento de suas variáveis: 

interação e integração.

2. Sistemas fechados não são analisados com base em seus intercâmbios com o 

meio ambiente que os circunda. Por isso, não consideram as influências externas, 

do mesmo modo que não emitem nenhuma resposta e/ou efeito para fora.

3. Sistemas abertos apresentam relações de intercâmbio com o ambiente – por 

meio de entradas e saídas de energia e matéria – e, justamente por essa troca, 

podem se ajustar às condições diversas. 

ATIVIDADE 3

(V) A organização faz parte de um contexto social, político, econômico e geográfico 

mais amplo em suas interações, e, por conseqüência, possui forte tendência a 

ser influenciada pelas oscilações desse grande sistema, demonstrando, portanto, 

em certo grau, interdependência. 

(F) Mudanças (homeostasia) e regularidades (adaptabilidade) são comportamentos 

distintos das organizações responsáveis, por exemplo, pela adaptação às 

condições impostas pelo mercado econômico e/ou permanência da capacidade 

de produção, respectivamente. 

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
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(V) Enquanto subsistema do sistema mais complexo, a organização 

possui constante relação com as variáveis externas e internas, 

processando alterações sempre que necessário.

(F) Sendo o comportamento humano e também as variáveis do 

meio ambiente totalmente previsíveis, as organizações tendem a 

apresentar-se como um sistema baseado em uma estrutura rígida.

(V) As delimitações imaginárias acerca dos que distinguem elemen-

tos internos ou externos à organização são consideradas fron-

teiras e ou limites. 
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