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1) Cite as principais Contribuições das Teorias de: 

A) Taylor 

B) Fayol 
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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 

5



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.


