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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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• 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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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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1 – FAÇA O ORGANOGRAMA DE SUA ESCOLA.

2- FAÇA O FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS.


