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A organização formal é formada por um conjunto de atributos, condutas,
procedimentos e normas previamente estabelecidas para dar sustentação à rotina
empresarial, mantendo as diversas variáveis do negócio alinhadas e caminhando no
mesmo sentido.
Em outras palavras, a organização formal está diretamente ligada à conduta organizacional,
que passa pela leitura dos valores institucionais e pelo código de ética corporativa e
profissional. Trata-se da forma como são estruturados os processos, como são divididas as
tarefas, como é distribuída a informação e outras variáveis estruturais e funcionais.
A organização formal também diz respeito à hierarquia, ao plano de cargos e salários, às
interações entre os departamentos, à estrutura funcional e às obrigações individuais.
Convém que essa organização formal seja aceita e cumprida, uma vez que só assim a sua
eficácia pode ser avaliada, razão pela qual é preciso ficar atento a outra face do
comportamento organizacional, que é a organização informal.
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A Teoria Estruturalista surgiu por volta da década de 40, como
um desdobramento de autores voltados para a Teoria da Burocracia que tentaram conciliar
as teses propostas pela Teoria Clássica e pela Teoria das Relações Humanas. Os autores
estruturalistas procuram inter-relacionar as organizações com o seu ambiente externo, que
é a sociedade maior, ou seja, a sociedade de organizações, caracterizada pela
interdependência entre as organizações.
A Teoria Estruturalista, assim como a Teoria da Burocracia, faz parte também da abordagem
estruturalista. O enfoque da teoria estruturalista é na estrutura e ambiente, assim, de
acordo com Chiavenato (2003), essa teoria trouxe uma importante ruptura com relação as
anteriores. Ela mostra a organização como sendo um sistema aberto que se relaciona com
o ambiente e com outras organizações. A Teoria Estruturalista baseia-se no conceito de
estrutura, que é um todo composto por partes que se inter-relacionam. Portanto, o todo é
maior do que a simples soma das partes. O que significa que os sistemas organizacionais
não são a mera justaposição das partes.
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De acordo com Chiavenato (2003), esta teoria caracteriza-se por sua múltipla
abordagem, englobando em sua análise a organização formal e informal,
recompensas materiais e sociais e entre outros, reconhecem os conflitos
organizacionais, ditos como inevitáveis. Por fim, os estruturalistas fazem uma
análise comparativa entre as organizações, propondo tipologias, como, a de
Etzione (1980), na qual ele se baseia no conceito de obediência, e a de Blau
e Scott (1970), que se baseia no conceito de beneficiário principal.
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Teoria Clássica
Organização formal
Princípios gerais da Administração
Funções do Administrador

Teoria da Burocracia
Organização formal
Burocrática
Racionalidade organizacional
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Teoria estruturalista

Múltipla abordagem: Organização formal e informal
Análise intra-organizacional e análise inter-organizacional.
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Há pelo menos três tipos de habilidades necessárias para que o
administrador em OSM possa executar eficazmente o processo
administrativo: a habilidade técnica, a habilidade humana e a habilidade
conceitual.
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Habilidade Técnica Habilidade Humana Habilidade Conceitual 

Levantar dados, analisar, elaborar e
implantar sistemas administrativos
Lidar com programas, processos, 

processamentos, métodos e 
técnicas de análise administrativa, 

tendo em vista a planificação 
detalhada do processo de trabalho

Reunir ideias de forma lógica
Ter conhecimento das ferramentas 

e processos que a empresa usa

Capacidade de 
discernimento para trabalhar 
com pessoas, compreender 

suas atitudes e
motivações e aplicar uma 

liderança eficaz

Compreender as complexidades da
empresa como um todo, e o 

ajustamento do comportamento 
da pessoa

dentro da estrutura organizacional;
Promover ajustamentos 

necessários
que são evidenciados através de

levantamento e da análise de 
dados dos

sistemas administrativos
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AULA 6- AS HABILIDADES DO ANALISTA DE OSM

Nesta, aula você conhecerá as principais habilidades o Analista em OSM.

por se tratar de uma função altamente especializada, requer um
profissional do mesmo porte, com uma visão sistêmica de toda a empresa,
sobre sua gestão de negócio e sobre o mercado onde atua.

Segundo Eurico Sprakel, professor da faculdade de Tecnologia de João
Pes-soa/ Paraíba, o profissional de OSM deve possuir os seguintes requisitos.
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01) o que é o Analista de Organização, Sistemas e Métodos?  

É  quem analisa os sistemas organizacionais juntamente com suas 
estruturas, ambiente físico, e processos.

02) Qual  a Função do Analista de OSM?

A função de Organização e Métodos é reconhecida pelas siglas: O&M e OSM 
(Organização, Sistemas e Métodos)... ... O Analista de O&M executa 
a funçãode Organização e Métodos que baseava-se originalmente na abordagem 
estruturalista da administração, composta da Teoria da Burocracia de Weber e na 
Teoria Estruturalista.
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a) Ser eterno pesquisado;
b) Ser Versátil e possuir uma visão empresarial;
c) Ter forte capacidade de análise e síntese;
d) Ser altamente criativo;
e) Saber promover a integração interdepartamental; 
f) Ter capacidade de liderança para processar  
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1)Cite as três habilidades do Administrador.
2)Liste uma habilidade humana e uma habilidade técnica que 

capacite uma pessoa a torna-se um profissional eficaz em OSM. 
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