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ORGANIZAÇÃO: Ato de dispor os elementos de 

um conjunto, de modo a facilitar o desempenho de suas 

funções para alcançar um determinado objetivo 

Organização Informal: 

- Surge naturalmente, em função da interação dos 

componentes. 

- Podem existir diversas dentro de uma empresa.  

- Possui um pequeno número de componentes. 

- A liderança não está diretamente ligada à posição 

hierárquica. 

Organização Formal (Estrutura Organizacional) 

- São componentes da estrutura organizacional: 

• autoridade 

• responsabilidade 

• comunicação 



SISTEMA: Conjunto de elementos (subsistemas), 

que possuem funções inter-relacionadas,  que visam 
atingir um objetivo, maximizando a eficiência. 
 

Características:  

-Possui mais de um elemento. 

-Existe uma relação lógica entre os elementos. 

-Os elementos atuam buscando um mesmo objetivo.  

Visão sistêmica: Contribui com os seguintes aspectos: 

-Modificar o espaço visando o aprimoramento nos 

processos. 

-Agilizar a comunicação entre os elementos envolvidos 

no processo. 

 -Envolver os profissionais para que se empenhem 

dentro de um processo de cooperação 



METODOS EMPRESARIAIS:  

Caminho para se atingir um objetivo, de forma ordenada e lógica. 

Descreve detalhadamente o trabalho a ser executado, visando a 

eficiência na sua realização. META (objetivo) + ODO (caminho) 

Origem: Frederick Taylor analisando o desperdício da indústria 

americana no início do século XX, desenvolveu métodos de trabalho, 

a partir do “Estudo de Tempos e Movimentos”. 

 Taylor procurava decompor as tarefas executadas pelos operários 

eliminando os movimentos desnecessários e otimizando os demais, 

que eram cronometrados visando o estabelecimento de tempos 

padrões.  

Funções: Eliminar o desperdício de esforço e tempo da mão de obra. 

Otimizar o rendimento do trabalho. Distribuir uniformemente o 

trabalho. 



ENTÃO… 

OS&E  

É :  

A Função do Planejamento que tem como finalidade a 
construção da estrutura de recursos e operações de 
uma organização, bem como a determinação de seus 
planos, rotinas e métodos. A OSM tem a 
responsabilidade de reorganizar, simplificando o 
trabalho, reduzindo os custos e diagnosticando os 
principais problemas da organização. 





 ATIVIDADE 
Relacionar o filme com 
- Organização 
- Sistema 
- E métodos empresariais 
 



 
 
1 - Histórico e Papel do OS&M 

 nas Organizações 
 

 

1.1.  A Evolução do OS&M  

1.2. A Natureza da  Atividade de OS&M 

1.3  .A Estrutura de OS&M nas organizações 

1.4.  O Papel do profissional de OS&M 

1.5.  OS&M. Assessoria X Consultoria 



Origens: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS & MÉTODOS (os&m) 

a Escola clássica (Taylor e Fayol) 

• Adm. Científica (Taylor) é a base da formação da OS&M, principalmente em 
nível da instrumentação para fins de racionalização do trabalho, com a 
divisão do trabalho, com o estudo de tempos e movimentos, com a 
supervisão funcional, dentre outros. 

 

• Teoria clássica (Fayol) contribuiu principalmente na formulação do prisma 
estrutural, em função do foco da organização e o comando com a definição 
dos 14 princípios da administração (divisão do trabalho, autoridade, 
disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos 
interesses particulares ao interesse geral, remuneração, centralização, 
hierarquia, ordem, estabilidade do pessoal, iniciativa e união do pessoal). 

 

• ORGANIZAÇÃO: Fayol; MÉTODOS: Taylor; SISTEMAS: teorias mais recentes e 
vem se aperfeiçoamento até o momento atual que foca na gestão dos 
sistemas. 

 



OS&M: CONTRIBUIÇÕES DE OUTRAS 

ABORDAGENS ADMINISTRATIVAS 

Escola das relações humanas: 
• A relação entre a organização e seu ambiente: outras 

fatores que influenciam na produtividade; 

• A organização formal e a informal: empresa e as pessoas; 

• Recompensa formal e social: ser humano integral. 

 

Abordagem estruturalista: 
• Abordagem equilibrando os estudos da organização entre 

a administração superior e os empregados; 

• Ampliou para os diferentes tipos de organização (fábrica, 

igrejas, escolas, prisões) 
 

 

 



NOVOS PAPEIS 
Abordagem de sistemas abertos (Katz e kahn): 
• O subsistema institucional é o responsável pelas transações 

organizacionais com os meio ambiente em que atua; 

• Ênfase à relação entre a estrutura (organização) e o meio que lhe dá 

suporte, pois sem entradas contínuas a estrutura termina por se 

deteriorar; 

• Entradas e manutenção – indicam os motivos e o comportamento dos 

indivíduos que são, também, portadores da entrada de energia para as 

organizações; 

• Variáveis que influenciam a organização de fora para dentro e de 

dentro para fora. 

Abordagem contingencial: 
• Não se consegue um alto nível de sofisticação organizacional com a 

aplicação de um só modelo de dinâmica organizacional, ou seja, não 

há uma só forma de tornar uma organização eficaz e eficiente; 

• Quebra de paradigmas, necessidade de conhecimento atualizado tendo 

como resultado um sistema social (global); 

• Através de diferentes abordagens: gestão da qualidade total, 

reengenharia, benchmarking, empowerment, arquitetura 

organizacional, gestão de processos, outras. 



ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS & 

MÉTODOS - O, S & M 

• OBJETIVO PRINCIPAL:  
Colaborar no alcance da eficiência da empresa, através das 
técnicas de redução de tempos, esforços e custos. 

Compete a identificação, manipulação, diagnóstico e 
proposta de reformulação dos indicadores: 
• Resposta aos impactos ambientes salientando: 

• Filosofia e estilo administrativo; 

• Tamanho da organização; 

• Ciclo de vida da organização, 

• Lucratividade, etc... 

• Áreas de políticas e estratégias: 
• Estrutura organizacional; 

• Linha de produtos; 

• Serviços à comunidade; 

• Processos organizacionais, etc... 



Continuação....Compete a identificação, manipulação, 

diagnóstico e proposta de reformulação dos indicadores: 

•Forças chaves do ambiente externo, com ênfase para: 

•Fatores tecnológicos; 

•Forças econômicas; 

•Lideranças políticas; 

•Valores sociais, etc... 

•Forças chaves do ambiente interno: 

•Atividades administrativas; 

•Capacidade dos empregados; 

•Eficiência das operações; 

•Estrutura organizacional; 

•Processos organizacionais; 

•Cultura organizacional, etc... 



ANALISTA DE O,S&M - cenário de atuação 

 
• Atua em organizações complexas, com olhar na gestão de 

processos, podendo manipular indicadores tanto do cenário 
institucional como dos cenários dos processos organizacionais e de 
processos e métodos de trabalho.  

• Para atender sua área de eficácia, o analista organizacional, 
individualmente ou em equipe multidisciplinar, atua, de início, junto 
à cúpula da organização, portanto, no cenário institucional, no 
intuito de ajudar o empreendimento a responder, tempestivamente, 
aos impactos ambientais, definindo suas políticas e estratégias, 
como lógica de sistema aberto, consciente de que as demandas 
ambientais, com suas incertezas, condicionam os modelos 
organizacionais. 

 



ANALISTA DE O,S&M - cenário de atuação 

 
Aplicação da OS&M nos processos organizacionais 
envolve a identificação, o levantamento, o diagnóstico, a 
avaliação e a reformulação de: 
• Centros de tomada de decisão; 
• Relações gerenciais; 
• Cultura organizacional; 
• Internalização de novas tecnologias (APO, CCQ, 

terceirização, benchmarking, etc..); 
• Burocracia x adhocracia; 
• Enfoque da organização como sistema aberto; 
• Departamentalização, tradicional e contingencial (dicotomia 

diferenciação x integração e interdependência x 
coordenação); 

• Definir e dotar a empresa de recursos de microinformática 
conforme identificação de necessidades. 
 



PROCESSOS E MÉTODOS DE TRABALHO: 
A identificação, o levantamento, a análise e, se for o 

caso, a racionalização e a implantação de processos e 

métodos de trabalho aperfeiçoamento, mecanizados ou 

não, envolvendo , isolados e/ou concorrentemente: 

 

1. A análise funcional do trabalho; 

2. Gráficos de processamento das rotinas; 

3. Comunicações administrativas, principalmente os 

instrumentos normativos, como manuais, 

regulamentos, regimentos internos, etc; 

4. Desenvolvimento de projetos de layout; 

5. Análise da distribuição do trabalho; 

6. Análise, delineamento e racionalização de 

formulários; 

7. Estudos de tempos e movimentos; 

8. Aplicações de microinformática nas diversas 

soluções, etc. 



 AÇÃO DO ESPECIALISTA EM OSM 

Um Analista de OSM 

para fazer o que? 

EVOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA 

MEIO AMBIENTE (Político, Social, Econômico) 

GLOBALIZAÇÃO 

(Competitividade) 

SOLICITAÇÃO 
SOBREVIVÊNCIA CLIENTES 



LOCALIZAÇÃO NA EMPRESA 

• A atividade de OSE (O, S & M) posiciona-se como 
uma assessoria, efetuando estudos relacionados a 
problemas organizacionais e de processos 
administrativos, aconselhando, indicando ou 
sugerindo soluções. Significa dizer que não tem 
nenhuma interferência de comando nas áreas 
operacionais. 

• Para o cumprimento de suas atribuições, a área 
possui autorização para atuar com todos os níveis 
hierárquicos, com vistas a garantir a realização de 
trabalhos com uma visão panorâmica, sistêmica  e 
neutra. 
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OSE (OS&M) NA ESTRUTURA DA EMPRESA 

 
Pode ser encontrada em níveis hierárquicos como: 

• Assessoria 

• Diretoria 

• Departamento 

• Divisão 

• Seção 

• Setor 

• Área 

• Outros 



CAPACIDADE E HABILIDADES DO ANALISTA DE 

OSE 

1. CONHECIMENTOS TÉCNICOS 
• Habilidade para levantar dados, analisar rotinas, diagnosticar 

problemas organizacionais, elaborar propostas de melhorias e 
implementar mudanças. 

• Habilidade para lidar com métodos, tarefas e rotinas, tendo 
em vista a racionalização dos processos. 

• Possuir conhecimento das ferramentas de análise e dos macro 
sistemas e subsistemas da empresa. 

• Ser generalista e saber trabalhar com especialistas, 
procurando integrar as informações.   

• Aplicar estudos de tempos e movimentos. 

• Compreender as vantagens da aplicação dos recursos de 
tecnologia da informação  

• Conhecer as técnicas de treinamento para usuários. 

 



2. HABILIDADES HUMANAS 
• Saber ouvir, observar e analisar.  

• Saber argumentar, negociar e convencer os 

usuários das vantagens de suas recomendações. 

• Capacidade de concentração e concisão. 

• Saber lidar com as resistências a mudança. 

• Aptidão para transmitir conhecimentos para os 

usuários. 

• Compreender  as complexidades de toda a 

empresa. 

• Lidar com o ajustamento do comportamento das 

pessoas, perante as tarefas desempenhadas.  

• Possuir espírito de equipe e de colaboração. 

• Possuir atitude honesta e ética. 



FUNÇÃO OSE (OS&M) – configuração ideal na 
estrutura da empresa 

Em nível de ASSESSORIA.  

Características: 

- Neutralidade na atuação 

- Independência nas ações 

- Respaldo da autoridade superior 

- Dedicação a pesquisas e projetos 

- Não perde tempo com execução 

- Expressividade nas ações propostas  

 





ESTUDO DE CASO  - ATIVIDADE 

EM SALA DE AULA 


