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É o resultado da interação social entre seus membros com o
objetivo de atender a suas necessidades. Estas são encontradas
em todos os níveis da sociedade.
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A sua liderança é uma concessão do grupo, apresenta uma
autoridade mais instável, pois está sujeita aos sentimentos
pessoais dos seus membros. As organizações informais podem
existir como entidades independentes.
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Os líderes dos grupos informais surgem por várias causas, como por
exemplo:

• Idade;
• Competência;
• Localização de trabalho;
• Conhecimento;
• Personalidade;
• Comunicação;
• Dentre várias outras situações.



7

Algumas vezes, a estrutura informal se torna uma força negativa
dentro da empresa, porém se a administração conseguir conciliar
e/ou integrar os grupos formais com os informais haverá uma
harmonização nas tarefas, e se torna uma condição favorável de
rendimento e produção.
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Sendo assim a estrutura informal possui algumas vantagens como, por
exemplo:

• Rapidez no processo;

• Redução de comunicação entre chefe e empregado;

• Motiva e integra os grupos de trabalho
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Contudo, possui suas desvantagens:

• Desconhecimento de chefia;

• Dificuldade de controle;

• Atrito entre pessoas.
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Também conhecida como Estrutura organizacional, esta estrutura tem
estabelecido o objetivo, um conjunto de regras mais ou menos permanentes e
uma estrutura definindo os papéis e as relações entre seus membros. A
organização formal requer autoridade das pessoas que exercem o controle e
estabelecem a forma de sua utilização, bem como a divisão do trabalho e as
relações formais entre os seus membros.
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A maioria das empresas adota a organização formal. É a estrutura deliberadamente
planejada, e formalmente representada, em alguns aspectos, em organogramas.
Os principais fatores para criação de uma empresa formal empresarial são:

• Focar os objetivos estabelecidos pela empresa;
• Realizar atividades que podem chegar nesses objetivos;
• Distribuir funções administrativas para cada funcionário desempenhar;
• Levar em consideração habilidades e limitações tecnológicas;
• Tamanho da empresa.
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Os componentes chaves para um bom funcionamento dessa formalidade são:

• Sistema de responsabilidade: que é constituído pela departamentalização,
especialização;
• Sistema de Autoridade: nada mais é que a distribuição de poder;
• Sistema de comunicação: é a interação entre todas as unidades da empresa;
• Sistema de decisão: que é ato de poder entender, e poder definir e decidir
uma ação solicitada.
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É o mais antigo. A disciplina está em primeiro lugar, pois a autoridade vai à linha reta
(vertical), desde o superior até o inferior, incluindo todos os homens, sem qualquer
exceção.

Duas vantagens podem ser apresentadas a favor da organização linear ou militar: a
unidade de comando (o executor recebe ordens de um único encarregado ou chefe)
e a simplicidade de estruturação (é fácil fazer o esquema da forma pela qual a
empresa está organizada). Contudo, este tipo de organização só pode ser adotado
em empresas pequenas e médias, principalmente quando elas não necessitam de
pessoas especializadas e não possuem grandes recursos financeiros.
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1) Liste duas vantagens do modelo formal e duas do modelo informal.
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Nesta aula, discutiremos as necessidades e 
a importância do workflow (fluxograma).
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Workflow significa, literalmente, "fluxo de trabalho".

Figura: 11.1 – Fluxo de trabalho
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Ter um fluxo de trabalho funcional envolve muito planejamento e,
principalmente, conhecimento de todas as etapas de desenvolvimento de
produção dentro da empresa.

Este planejamento amplia, ainda, o conhecimento do mercado e dos
profissionais que o constituem. Dentro de um Workflow que realmente
funcione, estão dois fatores muito importantes: o compartilhamento de
informação e o conhecimento técnico adquirido.
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Como não podia deixar de lado este conceito de produção organizada, a
Gráfica Alves implanta, de forma pioneira, o sistema de Workflow que tem
como finalidade o desenvolvimento técnico de suas etapas de produção e
posteriormente a qualificação, através de conhecimento compartilhado,
do quadro de clientes e demais profissionais do mercado regional.
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É importante ressaltar que antes mesmo de colocar em prática,
qualquer que seja o sistema de trabalho organizado (Workflow), o
material humano envolvido deve ser analisado de forma especial, pois
é dele que depende a funcionalidade do sistema. Estas pessoas
precisam ter consciência e incentivo para constituir uma equipe
qualificada; uma equipe que está sempre trocando informação,
conhecimento, servindo de suporte para o desenvolvimento técnico
do processo organizacional.
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Foi com este mesmo pensamento que a empresa Gráfica Alves
utilizou para desenvolver o workflow, e através dele, de forma
organizada oferece as in- formações que você, caro aluno, precisa
para ter o trabalho impresso dentro do mais alto controle de
qualidade.
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Figura: 11.2 – Fluxo de trabalho
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É a automação dos processos, através de organização e tecnologia,
que transformam radicalmente os procedimentos de trabalho de
uma empresa.

Exemplos: elaboração de formulários para ordens de compras,
contratações, pagamentos financeiros etc.



24

Vantagens e desvantagens do workflow (fluxograma).

Vantagens: Agiliza tarefas; evita falhas no processo; aumenta a
eficácia dos colaboradores inseridos na rotina, e possui controle
gerencial completo e decisivo.
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Desvantagens: Engessa o processo e aumenta a burocracia.

Modelos: Administrativos: Ideal para documentos e formulários,
pois sinaliza possíveis erros.
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Atividades Complementar
1. Quanto à definição de ORGANIZAÇÃO, é correto afirmar que:

a) É uma associação ou instituição com objetivos definidos
b) É uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam 
com estrutura organizada.
c) É um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo.
d) É um grupo hierárquico não subordinado.
e) É um conjunto de funções não relacionado.

2. Método é:
a) Uma associação ou instituição com objetivos definidos.
b) Uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que
funcionam com estrutura organizada.
c) Um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo.
d) É um grupo hierárquico não subordinado
e) É um conjunto de funções não relacionado.
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3. Sistema é:
a) Uma associação ou instituição com objetivos definidos.
b) Uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que
funcionam com estrutura organizada.
c) Um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo.
d) É um grupo hierárquico não subordinado.
e) É um conjunto de funções não relacionado.

4. Assinale a alternativa que identifica o início da história da administração.

a) 1.000 a.C. b) 2.000 a.C c) 3.000 a.C d) 4.000 a.C e) 5.000 a.C

5. Assinale a alternativa que identifica o lugar onde se deu o início da história da administração.

a) Na Grécia
b) Na Itália
c) Na Suméria
d) Na China
e) Na Aústria
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6. Assinale a alternativa que identifica uma vantagem da ideia de Ptolomeu.

a) dimensionou um sistema econômico planejado flexível
b) apresentou soluções de todos os processos
c) criou formas de controle de custos elevados
d) estabeleceu a fixação e efetivação dos Critérios
e) Nenhuma das alternativas está correta.

7. Assinale a alternativa que identifica o nome da organização que se des- tacou na 
evolução
histórica da administração.

a) O congresso
b) A igreja católica
c) A escola
d) O judiciário
e) Nenhuma está correta
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8. Assinale a alternativa correta que identifica o período do surgimento dos princípios de
administração.

a) século X 
b) século XX 
c) século XV 
d) século V
e) todas estão corretas

9. Assinale a alternativa correta que identifica um dos precursores da admi- nistração científica.

a) Frederick Taylor
b) Henry Fayol
c) Max Weber
d) Peter Drucker
e) Henry Ford
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10. Assinale a alternativa que mostra as principais características da obra de Taylor.

a) são totalmente flexíveis
b) representam uma solução de todos os processos
c) baixo custo de elaboração, manutenção e gerenciamento
d) agregam valor quando são utilizados de forma a ajudar o planejamento, padronização e
especialização.
e) inibição da improvisação inadequada

11. Assinale a alternativa que identifica o período em que foi introduzida a expressão Organização e 
Métodos no Brasil.

a) na primeira guerra mundial
b) no início da segunda guerra mundial
c) no século X
d) no início do milênio
e) após a segunda guerra mundial.
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12. Assinale a alternativa que identifica o nome da instituição que introduziu a terminologia Organização e Métodos 
no Brasil.

a) Exército
b) Marinha
c) Governo Federal
d) Escola Brasileira de Administração Pública.
e) Nenhuma das alternativas.

13. Assinale a alternativa correta que identifica o motivo pelo qual os padrões são utilizados no sistema
de informação.
a) Para coletar os dados
b) Para organizar um conjunto
c) Para planejar o sistema
d) Exemplificar o sistema
e) Para indicar a qualidade da informação
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14. Assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta: Você utiliza o sistema em sua
vida?

a) Sim
b) Não
c) Às vezes
d) Já utilizei
e) vou utilizar.

15. Assinale a alternativa que define a palavra formulário:

a) Um processo diretamente ligado ao método de execução.
b) Conjunto de normas que determina a padronização de uma organização.
c) Um documento que permite a formalização do fluxo de informações dentro de uma
organização, baseada em dados.
d) Não pode ser constituído por palavras e números compostos de dados fixos e variáveis.
e) (a) e (b) estão corretas.
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16. Não é exemplo de formulário:

a) Contracheque
b) Cartão ponto
c) Lista telefônica
d) Ficha cadastral
e) Ordem de controle

17. Assinale a alternativa que não considera modelo de metodologia organizacional.

a) Reengenharia.
b) Análise de Formulários.
c) Análise de Swot.
d) Qualidade e Produtividade.
e) Arranjo de Risco.
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18. Assinale a alternativa que não corresponde às vantagens de métodos.

a) Tornam mais complexos os fluxos de trabalho.
b) Maior equilíbrio os níveis de descrição.
c) Melhor relação de custo benefício.
d) Melhoram a comunicação da organização.
e) Consolidação da organização.

19. Assinale a alternativa que define Métodos.

a) Movimento sintético constante e estagnado.
b) Modificação cultural organizacional.
c) Foca a eficiência e não a eficácia de uma organização.
d) Qualidade na solução de problemas.
e) Dos lucros e minimização das obrigações.
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20. Assinale a alternativa que define o método de variação de preço.
a) Promoção de serviços e produtos.
b) Novos conceitos para apresentação de produtos.
c) Implementação de rotinas organizacionais.
d) E-commerce
e) Produção de novos equipamentos de automação.
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1) Pense em uma empresa que conhece e tente criar um fluxo de trabalho
para ela. Depois compartilhe no fórum com seus colegas e tutores a
distância desta disciplina.


