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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.



PROFESSOR: KALYANA 
CAMPELO
CONTEÚDO: CONTINUAÇÃO
AULA 03 – ADMINISTRAÇÃO 
CIENTÍFICA
DATA: 26.02.2019
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3) O QUE SÃO MÉTODOS E TÉCNICAS ADMINISTRATIVA?

Técnicas administrativas são processos que auxiliam o funcionamento diário
de uma empresa, por meio delas é possível criar uma padronização das ações,
facilitando a comunicação e organização da empresa. Exemplos: Regulamento
interno: O regulamento é uma técnica que permite definir as diretrizes na
empresa.
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4) O QUE É OSM NA ADMINITRAÇÃO? 

Organização, sistemas e métodos. 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.

5) O QUE É O MÉTODO DE TRABALHO?

Método é um modo de organização do trabalho, é um caminho a ser seguido, é
uma ferramenta que auxilia no processo e possibilita que se alcance da melhor forma
aquilo que se almeja (MARQUIS; HUSTON, 2010).
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6) O QUE É SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO?

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
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1) Cite o papel antigo da OM (Organização e Métodos).



PROFESSOR: Kalyana 
Campelo
TEMA: O PAPEL ATUAL DA 
OSM
DATA: 26/02/2019 
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Nesta aula, você entenderá qual o papel atual da 
OSM.
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Significa a 
construção/delineamento da 

Estrutura Formal de uma 
organização, considerando 

principalmente aspectos dos 
Sistemas de Responsabilidade 

e de Autoridade 
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Sistema de 
Responsabilidade 

Sistema de 
Autoridade 

Departamentalização
Linha Acessória 
Descrição das 

Atividades

Amplitude de Controle
Níveis Hierárquicos 

Delegação, 
Centralização/Descentra

lização
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Considerações básicas para Delineamento
Fatores condicionantes de uma Estrutura:
- Fatos Humano
- Fatos Tecnológico 
- Fator Ambiente Externo 
- Fatos objetivos estratégicos da organização 

Níveis de influência de uma estrutura: 
- Estratégico, tático e operacional 

Órgãos de Linha de Acessória. 



Departamentalização

Departamentalização consiste no agrupamento de acordo com critérios
específicos, das atividades e correspondentes recursos (humanos,
financeiros, materiais e equipamentos em unidades organizacionais.
(Chiavenato, 2000)
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Agrupar 
(Derpartamentalizar)

Agrupar 
(Derpartamentalizar)

Objetivos 
Organizacionais 



• Departamentalização (Conceitos Importantes)

Unidades Organizacionais de Linha: possuem ação de comando, fazem
parte da estrutura organizacional sempre como executante.

Unidades Organizacionais de Assessoria: não possuem ação de comando e
desempenham ações de aconselhamento técnico.

Especialização do Trabalho: Refere-se ao maior conhecimento dos diversos e
diferentes aspectos que determinado trabalho exige para ser executado
(Vasconcellos, 1972)
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• Organograma é a representação gráfica e abreviada da 
estrutura organizacional. (Curry, 2012)
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Veja os significados de cada item:

• Linhas de Comunicação – são linhas contínuas que interligam cargos ou áreas da
empresa. Essa linha indica que existe uma hierarquia direta entre esses
departamentos

• Unidades de Trabalho, cargo ou área – são as caixinhas. Nelas que você vai
escrever quem está sendo representado

• Hierarquia – Mostrarei como funciona para cada caso quando apresentarmos os
modelos de organogramas, mas de maneira geral a linha de hierarquia funciona
de cima para baixo, da esquerda para a direita ou de dentro para fora.

• Divisão Horizontal do Trabalho – Cargos ou áreas em uma mesma linha indica que
tem nível hierárquico similar.
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https://blog.luz.vc/como-fazer/como-implementar-um-plano-de-cargos-e-salarios-em-uma-pequena-empresa/


- Representa a hierarquia, a amplitude administrativa, as linhas de comunicações, os
órgãos de linha de assessoria, bem como as divisões do trabalho.
- Tipos de Organograma: Clássico, Funcional, setorial, barras, dentre outros.
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Atualmente a Organização, Sistemas e Métodos estão muito mais
focados nos processos. A OSM é mais planejada na estratégia.
Procura utilizar os melhores métodos para alcançar os objetivos da
organização. Tem como finalidade auxiliar na elaboração e/ou
melhoria dos procedimentos. Usa como ferramentas no processo de
melhoria das empresas: organogramas, formulários e fluxogramas.
É a famosa consultoria cujos objetivos principais são: eliminar o
supérfluo, otimizar os recursos das empresas e maximizar os
resultados.
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O organograma é uma espécie de diagrama
usado para representar as relações
hierárquicas dentro de uma empresa, ou
simplesmente a distribuição dos setores,
unidades funcionais e cargos e a comunicação
entre eles. Credita-se a criação do
organograma ao norte americano Daniel C.
Mac Callum (EUA) por volta de 1856, quando
este administrava ferrovias nos EUA. Desde
então o organograma se tornou uma
ferramenta fundamental para as organizações,
pois além de facilitar a todos conhecer como
funcionam as relações da empresa e sua
estrutura, permite inclusive, identificar alguns
problemas ou, oportunidades de melhorias,
através de sua análise.
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POSIÇÃO ESTRUTURAL DE ÓRGÃO



Na criação de um organograma deve-se levar em consideração que
ele é uma representação da organização em determinado momento
e, pode portanto, mudar. Para isto ele deve ser flexível e de fácil
interpretação. Quando o organograma é bem estruturado ele
permite aos componentes da organização saber exatamente quais
suas responsabilidades, suas funções e a quem devem se reportar.
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Um fluxograma, ou flowchart, é um diagrama que tem como finalidade
representar processos ou fluxos de materiais e operações
(diagramação lógica, ou de fluxo). Geralmente confundido com o
organograma, o fluxograma possui a diferença de representar algo
essencialmente dinâmico, já o organograma é uma representação da
estrutura funcional da organização. O fluxograma sempre possui um
início, um sentido de leitura, ou fluxo, e um fim. Alguns símbolos
básicos são usados na construção de qualquer fluxograma porém eles
podem variar. Veja abaixo algumas definições básicas:
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• Geralmente, usa-se um círculo alongado para indicar o início e o fim do
fluxo;

• A seta é usada para indicar o sentido do fluxo;

• No retângulo são inseridas as ações;

• O losango representa questões / alternativas;

• O losango sempre terá duas saídas;

• As linhas ou setas nunca devem cruzar umas sobre as outras;

• O texto deve ser sempre claro e sucinto;

• Recomenda-se iniciar as ações sempre com um verbo no infinitivo (fazer,
dizer…)
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O importante é estabelecer o fluxograma de forma que ele fique o
mais claro possível, ou seja, que fique fácil identificar as ações que
devem ser executadas, ou dependendo do tipo de fluxograma, as
alternativas do processo. Outros símbolos e modelos podem ser
usados para montar fluxogramas, o que vai determinar quais símbolos
utilizar ou não, ou ainda, que tipo de fluxograma se deve usar é o
objetivo dele e o quê ele descreve. A elaboração de fluxogramas tem
por objetivo o mapeamento de processos de modo que
posteriormente eles possam ser analisados visando a melhoria
contínua.
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