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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.



3

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.
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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).
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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. 


