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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1) DEFINA PROCESSO E JUSTIFIQUE SUA IMPORTÂNCIA PARA O BOM 
FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS.

2) QUAIS SÃO AS SUBDIVISÕES DO PROCESSO?

3) QUAL A DIFERFENÇA ENTRE ATIVIDADE CRITICA E ATIVIDADE NÃO 
CRITICA. 

4) QUAL O PRINCIPAL OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DO PROCESSO?  
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Existem diversas abordagens, mas não apresentam grandes diferenças entre si.
A essência dessas abordagens é a melhoria contínua, buscando sempre a
otimização dos processos organizacionais:
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Os procedimentos administrativos da
agroindústria canavieira foram estruturados
segundo o modelo tradicional de gestão,
fato que a tornou um segmento da
economia permeado de profundas
contradições.

O parque industrial tem se modernizado
com a incorporação de novas tecnologias,
possibilitando elevado nível de automação
nos equipamentos, e a grande maioria dos
controles operacionais e administrativos são
realizados por meios informatizados.
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Porém, a gestão, salvo raras exceções, não experimentou uma modernização que
transformasse toda essa carga de informação em instrumento para a oti- mização dos
recursos humanos e materiais envolvidos no processo produtivo.

Com uma estrutura conservadora de administração, a informação permaneceu
concentrada em poucas pessoas e muitas vezes passou a ser utilizada como
instrumento de poder.

Ao ficar confinada, a informação deixa de produzir os efeitos positivos espe- rados.
Por outro lado, a disputa pelo poder, reforçada pela detenção da informação, favorece
o aparecimento de constantes atritos entre os diferentes níveis administrativos. Isso
gera desencontros na condução dos procedimentos operacionais. Nas tomadas de
decisão, a maior fatia dos prejuízos fica com o empreendimento.
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Resumo
Nessa aula, vimos à forma tradicional de administrar empresas e organizações que
já não mais correspondem às exigências e constantes mudanças no mercado, pois
não oferecem respostas em tempo e qualidade necessários.

O gerenciamento de processos vem com a proposta de manter a competitividade
das empresas por intermédio da melhoria contínua e da desfuncionalização da
estrutura organizacional, buscando a qualidade dos produtos e serviços,
agregando-lhes maior valor para atender às necessidades dos clientes.

Para sua realização e seu sucesso é imprescindível o envolvimento da organização
no que tange às pessoas para que haja uma preparação e posterior aceitação de
mudanças decorrentes da implantação desta metodologia.
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https://www.youtube.com/watch?v=9mCQORwPY-A

Vídeo – Resumo da Gestão de Projetos
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1. Como eram os modelos tradicionais de administração?

2. Explique a afirmação: “Entretanto, o que parecia uma forma conveniente de
divisão do trabalho, tendo como finalidade facilitar o funcionamento da
organização, tornou-se um mecanismo gerador de feudos.”

3. Defina processo e justifique sua importância para o bom funcionamento das
empresas.

4. Quais são as subdivisões do processo?

5. Para os processos da Figura 1.4 indique as atividades e as tarefas.
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