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8. Centralização: um único núcleo de comando centralizado, atuando de forma
similar ao cérebro, que comanda o organismo. Considera que centralizar é
aumentar a importância da carga de trabalho do chefe e que descentralizar é
distribuir de forma mais homogênea as atribuições e tarefas;

9. Hierarquia: cadeia de comando (cadeia escalar). Também recomendava uma
comunicação horizontal, embrião do mecanismo de coordenação;

10. Ordem: ordenar as tarefas e os materiais para que possam auxiliar a
direção da organização.

11. Equidade: disciplina e ordem justas melhoram o comportamento dos
empregados.
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12. Estabilidade do Pessoal: promover a lealdade e a longevidade do
empregado. Segurança no emprego, as organizações devem buscar reter seus
funcionários, evitando o prejuízo/custos decorrente de novos processos de
seleção, treinamento e adaptações;
13. Iniciativa: estimular em seus liderados a inciativa para solução dos
problemas que se apresentem. Cita Fayol: " o chefe deve saber sacrificar
algumas vezes o seu amor próprio, para dar satisfações desta natureza a seus
subordinados";
14. Espírito de Equipe (União): cultiva o espírito de corpo, a harmonia e o
entendimento entre os membros de uma organização. Consciência da
identidade de objetivos e esforços. Destinos interligados.
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As 05 (cinco) funções principais da gerência administrativa (planejar,
comandar, organizar, controlar e coordenar) são conhecidas, e
exaustivamente estudadas nas escolas de administração (PCOCC).
Os fundamentos da Teoria Clássica, defendida por Fayol,
consideravam a obsessão pelo comando como sistema fechado no
qual a manipulação e a exploração sobre os trabalhadores eram
muito fortes. Semelhantemente, os mesmos princípios podiam ser
vistos na Administração Científica.
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Traçando um paralelo entre a Administração Científica e a
Administração Clássica, conclui-se que enquanto Taylor estudava a
empresa privilegiando as tarefas de produção, Fayol estudava a
empresa privilegiando as tarefas da organização. A ênfase dada pelo
primeiro era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados,
bem como a máxima divisão de tarefas. O segundo enfatizava a
estrutura formal de empresa e a adoção de princípios
administrativos pelos altos escalões.
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TEORIA CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO

• https://www.youtube.com/watch?v=JTII1lI6puY
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1) Cite as principais Contribuições das Teorias de: 

A) Taylor 
B) Fayol 
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KALYANA CAMPELO
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SISTEMAS:
Sistemas orgânicos 

Teoria de Sistema: Surgiu 
com os trabalhos do biólogo 

austríaco Ludwig von 
Bertalanfy, publicado entre 

1950 

“ INTERDEPENDÊNCIA”
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Organizações Humanas
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ECOASSISTEMA:
Ex. Mercado Nacional de 

Refrigerantes 

SISTEMA: Empresa de 
Produção de Refrigerantes 

SUBSISTEMA: Logística da 
Empresa de Refrigerante 
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ORGANIZAÇÃO: 

• Sentido Literal: substantivo feminino que significa ato ou efeito de
organizar.

• Como Função Administrativa: Atividade do processo administrativo
(planejar, organizar, dirigir e controlar) responsável pela alocação de
recursos e definição de responsabilidade visando alcançar objetivos pré-
estabelecidos.

• Como Atividade de OSM: São unidades sociais (ou agrupamentos humano)
intencionalmente construídas e reconstruídos, a fim de atingir objetivos
específicos. (Chavenato, 2000)
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Métodos 
• Trata-se de como devemos fazer alguma coisa, ou seja, de qual maneira

devemos conduzir um processo para melhor alcançar um objetivo.

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
processo de trabalho indispensável a efetividade gerencial.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
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CONSOLIDAÇÃO
• A organização é um sistema aberto e dinâmico que troca informações

com o mercado, num continuo processor de entrada e saída.

LOGO, AS ORGANIZAÇÕES SÃO:
• SISTEMAS (INTERDEPENDENTES);
• INTERAGEM COM O AMBIENTE (SISTEMA ABERTO)
• ESTÃO EM CONTINUO PROFESSO DE ADAPTAÇÃO.
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Organização de Sistema e Método 

Embora nossa sociedade evolua nas diversas áreas, torna-se cada vez mais importante o
papel do analista de Organização Sistemas e Métodos na vida das pessoas e das
organizações. Vamos observar alguns conceitos importantes para o estudo de OSM.

• Organização: associação ou instituição com objetivos definidos.

• Sistema: disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordena- dos entre si, e
que funcionam com estrutura organizada.

• Método: procedimento, técnica ou meio para se atingir um objetivo.
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Um pouco de história

Na História da civilização, o homem sempre buscou formas para atender as suas
necessidades de sobrevivência. Uma das formas foi formar grupos de pessoas, pois, o ser
humano percebeu que sozinho era muito pequena a probabilidade de sobrevivência, mas em
grupos as chances aumentavam. Esta união dos humanos se dá com a intenção de unir forças
para atingir um objetivo comum, e consequentemente estes agrupamentos acabavam por
uma busca constante de melhores condições, menores esforços e melhor utilização de
recursos para atingir os resultados esperados. Este dinâmica humana foi denominada de
trabalho, e os grupos percebem que este se bem distribuído entre os seus membros
resulta em menores esforços e facilitava atingir os objetivos. Esta ação de distribuir o
trabalho entre os membros dos grupos e equacionar a utilização de recursos para atender as
necessidades, deu-se o nome de organização.
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Com um olhar neste processo histórico da humanidade podemos dizer que a organização
é entendida como ciência do rendimento, procurando processos para alcançar resultados
através do aumento da produtividade. Ou seja, todo empreendimento que exige o esforço
coordenado de um conjunto de pessoas necessita de alguma organização, que pode ser
boa ou má, determinando, através de sua qualidade, o sucesso da iniciativa.

A definição clássica de organização esclarece que ela é a ciência social que procura
dispor os elementos funcionais necessários, formando um conjunto integrado e capaz
de apoiar o esforço cooperativo das pessoas que perseguem um objetivo pré
estabelecido, para alcançá-lo com o menor dispêndio e risco. Leia no quadro a seguir
algumas definições de Organização Sistemas e Métodos.
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Para Tadeu Cruz (2002), OSM é o estudo das organizações por meio da análise de cada
uma das atividades, a fim de criar procedimentos que venham a interligá-las de forma
sistêmica.

Segundo Maximiano (2008), o termo ORGANIZAÇÃO é um sistema de recursos que
procura realizar algum tipo de objetivo.

Para Rocha (1998), define OSM como sendo a função mista de Organização e
Planejamento, desenvolvendo-se na construção da estrutura de recursos e de operações
de uma instituição, na determinação dos planos, principalmente na definição dos
procedimentos, rotinas e métodos.
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Observem a seguir as principais diferenças existentes entre a concepção antiga
da Organização e Métodos com a concepção atual de Organização, Sistemas e
Métodos. Anteriormente a Organização e Métodos envolviam mais o
aconselhamento e eram muito isolados. Havia pouca preocupação com “o que”
fazer, e mais com o “como” fazer. Alguns definiam como uma simples análise
administrativa. Ocorria a organização pelo simples ato de organizar. A parte de
formulários era excessiva e não passava de simples desenho dos fluxogramas.
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1) QUAL A FUNÇÃO DA OSM?

Função de organização, sistemas e métodos (OSM) Uma das funções da OSM é
diagnosticar problemas eminentes no processo administrativo (em sistemas já ativos) e
depois consertá-lo, fazendo com que a empresa volte a operar em perfeita harmonia.

2) QUAL O OBJETIVO DA ORGANIZAÇÃO DE SISTEMA E MÉTODO?

Organização, Sistemas e Métodos é uma área clássica da administração e análise e
desenvolvimento de sistemas que lida com um conjunto de técnicas que tem
como objetivo principal aperfeiçoar o funcionamento das organizações.


