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FUNCIONOGRAMA 

 É uma espécie de desenho similar a um 
organograma que detalha somente as atividades que 
compõem uma função, um órgão do organograma, 
com suas atividades , equipe e recursos humanos por 
segmento. Dá uma visão ampla e esquematizada do 
órgão.  

 



          Propicia uma melhor coordenação, 
facilita a distribuição das atividades, institui 
os módulos com as equipes com seus 
diferentes processos e proporciona uma 
visualização clara para organizar e distribuir 
tarefas e procedimentos 

          É um tipo de organograma que 
demonstra a descrição funcional de cada 
setor, citando as atividades dos órgãos que 
compõe a estrutura da organização 



Objetivos 

Observar se alguma função não é 
desempenhada na prática; 

• Se não há dois ou mais órgãos com as 
mesmas atribuições; 

• Se há desequilíbrio entre os órgãos com 
alguns sobrecarregados e outros com 
poucas atribuições. 

 



• Detalhar a estrutura organizacional com 
as principais atividades, permitindo 
observar melhor a distribuição de 

funções. 

• Possibilitar um conhecimento mais íntimo 
da organização; 

• Fornecer detalhes do órgão; 

• Tornar evidente as funções do órgão. 











ATIVIDADE FUNCIONOGRAMA 



Estudo de Caso: Uma empresa redondinha 

Por Carlos Eduardo Palhano 

 Qual é o seu lugar na estrutura de sua empresa? Mais para cima ou mais para baixo na 

pirâmide organizacional? Na linha vertical ou na horizontal de um processo matricial? No 

centro da organização ou na ponta, mais perto do cliente? É claro que isso depende 

muito de sua função, mas também depende do organograma da companhia. De uns 

tempos para cá, as empresas vêm buscando novas formas de representar graficamente 

o negócio -- já há modelos de  pirâmide invertida, de setas, até de figuras geométricas 

bem complicadas. Nesse espírito, o Iman, uma empresa de consultoria e eventos com 

sede em São Paulo, resolveu reinventar a roda: criou o organograma circular. Batizado 

de Lidergrama, ele é dividido em três níveis, que representam a hierarquia da empresa: 

linha de frente, coordenação e diretoria. Cada área, representada no desenho abaixo em 

cores diferentes, possui uma missão própria. O Lidergrama gigante fica exposto logo na 

entrada da Iman, e cada um dos 54 funcionários tem sua foto no lugar correspondente à 

sua posição. 

 Isso faz diferença? Segundo Reinaldo Moura, um dos três diretores do Iman, faz. Ele diz 

que as pessoas ficam mais motivadas e sentem que sua contribuição é valorizada. 

"Os tradicionais organogramas servem, no fundo, para dizer quem manda em quem e 

quem obedece a quem", diz Moura. "Nosso desenho mostra que nenhuma área é mais 

importante que a outra." 



ATIVIDADE - ESTUDO DE CASO – UMA EMPRESA REDONDINHA 

ATIVIDADE: VALE 01 PONTO PARA 

N2 

  

Descreva, de forma geral a sua 

empresa (área em que atua, 

tamanho, se tem filiais, qtde 

funcionários, cidades(s) que atua, 

etc). 

O organograma da empresa que 

você trabalha é estrutural ou 

circular? 

Desenhe o organograma da sua 

empresa, identificando os níveis 

hierárquicos. 

Elaborar o funcionograma de um 

dos departamentos da empresa. 

 

 



Técnica de representação gráfica 

 que utiliza de símbolos previamente 

convencionados, permitindo a descrição 

clara e precisa do fluxo, ou seqüência de 

um processo, bem como sua análise e 

redesenho. 

FLUXOGRAMA 



• O fluxograma é a representação gráfica das atividades 

ou fases de um processo, na sequência como elas 

ocorrem, permitindo entender, a partir da representação 

visual, como o processo é executado.  

 

• O fluxograma mostra também:  
• Atividades desnecessárias ou que não agregam valor;  

• Gargalos e atrasos, evidenciando o desperdício;   

• Identifica clientes que passam despercebidos;  

• Identifica oportunidades para melhoria. 

FLUXOGRAMAÇÃO 



Objetivo principal 

• Assegurar a fluidez dessa movimentação e manter o limites 

de decisão dentro de princípios que não permitam ineficiência 

e ineficácia de todo o processo. 

 

Objetivos secundários: 

- Identificar a utilidade de cada etapa do processo; 

- Verificar as vantagens em alterar a seqüência das operações; 

- Procurar adequar as operações (passos) às pessoas que as 

executam; e 

- Identificar a necessidade de treinamento para o trabalho 

específico de processo. 

OBJETIVOS 



A) Seqüência de operações de um sistema. 

B) Verificar se tais operações estão sendo executadas, da 

maneira mais eficiente, pelos órgãos e pessoas 

adequados. 

C) Ver se não há duplicidade de execução ou passos 

dispensáveis, e assim por diante. 

O QUE ANALISAR? 



Elaboração: 

 São usados símbolos convencionados, 

que permitem poucas variações. 

Característica principal: 

Ser claro e objetivo, sendo o mais utilizados de todos os 

instrumentos e ferramentas à disposição do analista, 

embora poucos profissionais o empreguem de forma pura. 

 

FLUXOGRAMA 



TIPOS DE FLUXOGRAMAS 

 VERTICAL OU DE FLUXO DO PROCESSO: 

• Mostra uma sequência de eventos (processos) pela qual 

o produto/serviço passa. O fluxograma ilustra os passos 

do(s) processo(s) e o seu relacionamento. 

 HORIZONTAL DESCRITIVO: 

• Descreve um processo como se estivesse escrevendo 

ou lendo (da esquerda para a direita), utilizando símbolos 

e convenções previamente definidas. 



FLUXOGRAMA VERTICAL 

Simbologia utilizada  

Representa uma operação, sendo utilizada quando algo que 

integra o Processo é criado, adicionado ou mudado  em suas 

características. 

Ex: - Digitar uma carta 

           - Efetuar um cálculo 

           - Fornecer ou receber urna informação  

Representa uma "inspeção", sendo empregado quando algo  

é conferido, verificado, sem contudo haver alteração  de suas 

propriedades. 

  Ex:     - Rever uma carta 



FLUXOGRAMA VERTICAL 

Simbologia utilizada  

Equivale ao "transporte", sendo utilizada para indicar 

quando algo muda de posição no espaço, de um lugar  

para outro. 

Ex: - Encaminhar uma Ficha de Movimentação  

D 

Símbolo utilizado para representar  demora ou espera, 

ou seja, quando o processo fica retido temporariamente 

com um funcionário (ou em um arquivo), até que, em 

virtude  de outro acontecimento, o fluxo possa prosseguir. 

Ex: - Retenção de um formulário até que outro seja  

             recebido. 

 - Retenção do trabalho, aguardando determinada  

             assinatura. 



FLUXOGRAMA VERTICAL 

Simbologia utilizada  

Símbolo utilizado para representar um arquivo ou  

estocagem, ou seja, a guarda de um documento ou 

material. 

            Ex: - Arquivar urna ficha               

                       - Guardar material na prateleira 



  

Ideal para 

pequenas tarefas 



FLUXOGRAMA VERTICAL 

Exemplo  

No. Cliente Atendente Chefia Responsável

Não

Sim

Atividades

Solicita o Serviço1

5 Verifica preenchimento Solicitação

4 Define responsavel pela execução

Entrevista o solicitante2

3 Preenche a Solicitação Serviços

6 Distribui o serviço

7 Executa do trabalho

FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES DAS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS 

Início

Fim



 Pode ser impresso em formulário 

padronizado; 

 

 Rapidez no preenchimento; 

 - símbolos e convenções já impressos  

 
 Clareza de apresentação; 

 

 Facilidade de entendimento 

pelo usuário. 

FLUXOGRAMA VERTICAL 



FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 

Terminal: indica o ponto de início ou fim de um fluxo; 
pode indicar uma interrupção no local onde ocorre 
e sua eventual continuação em outro ponto, seja 
área ou local ou rotina. É também usado para 
indicar que um documento ou processo não 
permanece na área em estudo. 

 



Documento: identifica qualquer tipo de 

documento que entra no fluxo, pode ser um 

relatório, uma listagem, um formulário. Seu 

símbolo é: 

 

FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 



FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 



FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 



Processamento/ Operação: representa qualquer função; 

operação definida causando troca de valor, forma ou 

localização da informação. A quantidade de operações que 

podem ser indicadas no símbolo pode ser variável; é 

aconselhável que se escolha uma unidade qualquer, por 

exemplo, um funcionário, tempo de execução. O verbo deve 

estar sempre no infinitivo impessoal. 

FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 



FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 



Decisão: para indicar possíveis desvios para outros 
pontos do fluxo de acordo com as condições estipuladas 
na decisão. Sempre é apresentada uma condição. As 
entradas para a decisão podem ser várias, porém a 
saída será obrigatoriamente binária: ou atende a 
condição ou não atende a condição. 

 

FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 

 



Arquivo: possui a mesma utilização dada no fluxograma vertical, anteriormente. 

 

 

 

 

Costuma-se colocar dentro do símbolo a ordem que é obedecida pelo arquivo, 

podem ser: 

 

FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 

Arquivo: possui a mesma utilização dada no fluxograma vertical 

Costuma-se colocar dentro do símbolo a ordem que é obedecida 

pelo arquivo, podendo ser: 



Conector de folha: específico para indicar que o fluxo continua em outra 

página.  

 

 

 

Conector de linha: específico para indicar a continuidade da linha na 

mesma folha. A entrada recebe a mesma 

identificação da saída. 

 

FLUXOGRAMA HORIZONTAL - Simbologia 



FLUXOGRAMA HORIZONTAL 

Simbologia utilizada  

FLUXO ( SENTIDO DO FLUXOGRAMA ) 

Indicação de sentido DE ou PARA. Pode ser emprega    

do tanto no sentido vertical como no horizontal. 

 RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO / AÇÃO 



FLUXOGRAMA HORIZONTAL 

Simbologia utilizada  

TERMINAL (  INÍCIO / FIM ) 

Ponto de inicio, término ou interrupção de um fluxo. 

ou  

Quando não houver prosseguimento, ou seja, não  

houver interesse em saber os procedimentos  

posteriores 

 AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS / JUNÇÃO  

 PROCEDIMENTOS PARALELOS   

Serviços, tarefas, passos realizados simultaneamente,  

ao mesmo tempo 



 Usado para indicar o início e o fim do processo. Escreva início 
ou fim dentro dele 

 

 

 

Mostra que será executada um atividade. Dentro dele deve 
constar uma descrição simples dessa atividade, por exemplo: 
abrir a porta do carro. (imagine um fluxo do processo para dirigir 
até o trabalho, esta é uma atividade possível). 

 

Como desenhar um fluxograma  



   

• Mostra que será executada um atividade. Dentro dele deve constar 
uma descrição simples dessa atividade, por exemplo: abrir a porta do 
carro. (imagine um fluxo do processo para dirigir até o trabalho, esta 
é uma atividade possível). 

 

 

 

• Determina que é preciso tomar um decisão. Geralmente contêm uma 
pergunta. Por exemplo: Imagine que você está desenhando o 
fluxograma de um processo para preparar seu carro para viajar. Em 
dado momento neste fluxograma este losango aparece com a 
seguinte informação interna: O tanque está cheio? Desse losango 
sairão 2 setas, uma com a palavra sim: portanto você pode continuar 
o processo para a próxima atividade. A outra seta diz: Não. Então ela 
indicará um retângulo com a seguinte inscrição interna: encher o 
tanque de combustível. 

 

 



Indica a direção do fluxo do processo. 

Documentos usados no processo. 



Revise seu desenho do fluxograma 

• Agora que marcou início e fim, pontos de tomada de decisão, 
atividades, esperas etc, refaça mentalmente o processo e veja 
se não tem algo que possa ser melhorado para retratá-lo de 
maneira mais fiel. 

 



• Vamos supor que vamos fazer um 
café, ok? Em uma cafeteira, pois 
acabei de comprar uma e estou 
empolgadíssima com isso. 

• Passo 1: Colocar a 2 colheres de pó na 
parte de filtro. 

• Passo 2: Colocar 200ml de água no 
compartimento destinado a água. 

• Passo 3: Ligar a cafeteira. 

• Passo 4: Aguardar 5min. 

• Passo 5: O café já está pronto? 

• Se sim: beber (eu tomo café sem 
açúcar). 

• Se não: Aguardar mais 5min. 

 



ATIVIDADE FLUXOGRAMA 
• 1 – O que são e para que servem os fluxogramas? 

• 2 – Onde os fluxogramas são utilizados e como eles podem ajudar na 
administração das empresas?. 

• Leia o texto abaixo e desenhe um fluxograma fazendo uso dos seguintes 
símbolos: 

• A empresa não tinha um estoque informatizado e o os pedidos ao estoque 
ocorriam da seguinte forma: O estoquista ao receber uma solicitação de 
peça, verifica na listagem do estoque a disponibilidade da mesma. Caso 
esteja disponível, a peça é entregue ao solicitante e em seguida, é efetuada 
a baixa no estoque. Caso a peça não esteja disponível, verifica-se junto aos 
fornecedores de peças*, o tempo de entrega. Informa-se o tempo 
necessário ao solicitante. Caso este (solicitante) ainda deseje a peça, o 
pedido ao fornecedor é efetuado imediatamente. Aguarda-se a chegada da 
peça e a sua entrada no estoque. Em seguida ela é entregue ao solicitante e 
é efetuada a baixa no estoque. 

• * considere que o fornecedor sempre tem a peça solicitada disponível para 
entrega. 

 

 



O formulário é o veículo  

de transmissão,  recebimento e preservação 

das informações  

necessárias para cobrir um  

fluxo de trabalho,  

desde o inicio até a conclusão..  

 Formulário 



PLANO 

CONTÍNUO 

TIPOS   DE 

FORMULÁRIOS 



1º Levantamento das Necessidades 

Consiste em estudar a finalidade do formulário, analisar a 
justificativa de sua criação, identificando as suas características 
básicas (formato, nº de vias, etc..); 

2º Análise do Formulário 

   É importante elaborar o fluxograma do formulário desde a sua 
emissão até o arquivamento, com vistas a criticar o 
levantamento efetuado; 

Como elaborar ?  



Como elaborar ?  

3º Planejamento da Solução 
Desenvolvimento do novo formulário, dando atenção 
ao lay-out. Convém preparar um novo fluxograma, 
instrução de preenchimento e especificação para 
impressão (principalmente se vai haver mudança de 
rotina);  

Padronização  

Simplificação 

Combinação  
Eliminação  

Crítica a Solução  



4º Teste de Avaliação 
Para novos impressos, deve ser efetuado um teste de 
validação, com um prazo determinado, com vistas a verificar 
se a solução adotada é de fato a melhor ou se ainda é 
necessária  alguma alteração; 

5º Implantação Definitiva 
Encaminhamento do formulário para a gráfica elaborar a sua 
impressão. 

 

Como elaborar ?  



Características Básicas. 

• Características 
físicas do papel 
(formato, grama-
tura, cor e tipo); 

• Texto; 

• Disposição gráfica. 

 

Tipo de Papel 

• Forma de 
Preenchimento; 

• Destino do 
Formulário; 

• Número de vias; 

• Forma de 
Arquivamento; 

• Cor do papel; 

• Redação do 
Texto. 



Redação do Texto 

• Inclusão de todos os tópicos; 

• Exclusão dos tópicos desnecessários; 

• Definição clara dos termos; 

• Eliminação do uso de abreviações; 

• Adoção de título curto; 

• Margem de Arquivamento; 

• Numeração do formulário; 

• Numeração individual de controle. 

 



A 1 

A 2 

A 3  
A 4 

A5 

A 6 

A5 148 x 210 

A6 105 x 148 

A7 74 x 105  

A8 52 x 74  

A9 37 x 52 

 A0 841 x 1189  

A1 594 x 841  

A2 420 x 594  

A3 297 x 420  

A4 210 x 297  

 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

O 

D 

O 

 

P 

A 

P 

E 

L 

FORMULÁRIO PLANO 



 
Formato do Papel 
 
FORMULÁRIO CONTÍNUO 

Crimpagem 

Furos de tração 

Serrilha 

Remalina 



Uso do Logotipo  

• Todos os documentos devem ter o logotipo  

• Se uso interno - só é necessário a marca; 

• Se uso externo - é necessário o logotipo completo  

• deve-se  analisar a necessidade da colocação de  
endereço, telefone, nº do CGC. Ex. Nota Fiscal. 



Recomendações 
Deixar margem para 

arquivamento. Utilizar sempre o 

logotipo da 

empresa.  

Redigir de forma 

clara preocupando-

de com quem 

responde; 

Usar campos 

definidos para 

respostas. 

Evitar linhas 

pontilhadas ou 

tracejadas. 

Usar cores 

adequadamente. 

Avaliar os custos 

antecipadamente. 

Analisar a 

rotina do 

formulário. 

Avaliar o tipo de 

papel a ser usado. 

Testar o  

formulário. 

Destacar as  

informações 

 mais usadas. 



ARRANJO FÍSICO 
ESTUDO DE LAYOUT 



OBJETIVOS DO ARRANJO FÍSICO 

• Obter um fluxo eficiente e eficaz de 
comunicações  administrativas dentro da 
organização; 

• Melhorar a utilização da área disponível da 
empresa; 

• Obter um fluxo de trabalho eficiente; 

• Facilitar a coordenação e supervisão; 

• Impressionar favoravelmente clientes e 
visitantes; 



OBJETIVOS DO ARRANJO FÍSICO 

• Reduzir a fadiga do empregado no desempenho 
de sua tarefa (isolar ruídos, reduzir espaços 
desnecessários, etc..) 

• Aumentar a flexibilidade ao modificar as 
tecnologias dos processos; 

• Proporcionar clima favorável para o trabalho e 
aumento da produtividade. 



INDICADORES DE PROBLEMAS NO 
ARRANJO FÍSICO 

• Demora no desenvolvimento dos trabalhos; 

• Acúmulo e concentração de pessoas e 
formulários; 

• Fluxo de trabalho inadequado; 

• Má projeção dos locais de trabalho; 

• Perda de tempo na locomoção das pessoas em 
suas atividades. 



ETAPAS DE UM PROJETO DE ARRANJO 
FÍSICO 

1 - Levantamento da situação atual 

a) Estudo do local (espaço disponível, vias de 
acesso, instalações, etc.) 

b) Estudo das divisões, móveis e equipamentos 
(formato das salas, medida dos móveis, 
aparência, etc.); 

c) Levantamento do fluxo de trabalho e das 
atividades relacionadas; 



ETAPAS DE UM PROJETO DE ARRANJO FÍSICO 

d) Análise do ambiente (temperatura, umidade, 
ventilação, ruído, etc.); 

e) Preparação da lista de checagem (itens para 
elaboração do novo layout) 

f) Elaboração da “planta baixa” (miniaturas de móveis 
e equipamentos). 



ETAPAS DE UM PROJETO DE ARRANJO 
FÍSICO 

2 - Estudo das soluções alternativas (situação atual X 
situação proposta) 

3 – Consolidação da solução (desenhos, maquetes, 
planta baixa, cronograma de implantação, etc.) 

4 - Implantação e avaliação do arranjo físico 
escolhido. 

 

 



ETAPAS DE UM PROJETO DE ARRANJO 
FÍSICO 

No estudo de layout considera-se: 

• Isolamento auditivo e visual; 

• Detalhes do trabalho executado em cada unidade; 

• Quantidade de pessoal empregado; 

• Necessidade de comunicações entre as pessoas 
incluídas no campo da análise; 



ETAPAS DE UM PROJETO DE ARRANJO 
FÍSICO 

• Necessidade de arquivamento e armazenagem;  

• Compartimentação (isolamento físico); 

• Intensidade de iluminação; 

• Portas e janelas; 

• Status obtido pela localização de mesas e cadeiras; 

• Quantidade e tipos de máquinas. 

 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Princípio da Economia de Movimentos 

• Princípio do Fluxo Progressivo 

• Princípio da Flexibilidade 

• Princípio da Integração 

• Princípio do Atendimento ao Cliente 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Princípio da Economia de Movimentos 

 

          Todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos de 
trabalho devem ficar ao alcance da mão dos trabalhadores. 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Princípio do Fluxo Progressivo 

 

            A disposição do layout deve observar o fluxo dos 
processos de trabalho para se adequar ao mesmo no sentido 
de melhorar a comunicação,interação e o ganho de tempo. 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Princípio da Flexibilidade 

              

                 O layout moderno deve se caracterizar por tornar as 
mudanças fáceis, rápidas e de baixo custo. 

 

                Nada de paredes fechadas e compartimentos 
estanques. 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Princípio da Integração 

 

 

                 O layout deve possibilitar a integração dos 
funcionários e não o contrário. 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Princípio do Atendimento ao Cliente 

 

               

               Se existir uma área de atendimento ao cliente ela deve 
ser pensada, principalmente, considerando-se: 



PRINCÍPIOS DO ESTUDO DO ARRANJO 
FÍSICO 

• Deixá-lo à vontade; 

• Causar-lhe a impressão certa; 

• Propiciar-lhe conforto e agilidade; 

• Evitar “bloqueios” físicos ou psicológicos entre ele e a 
organização ou entre ele e os produtos ou serviços oferecidos. 



TIPOS DE ARRANJO FÍSICO 
 
Arranjo físico de escritório 
Evitar  
1. Redundância referente trabalhos 

desnecessários 
2. Deslocamentos desnecessários tanto de 

papeis e documentos quanto de 
empregados e clientes. 



Arranjo físico por processo. 
As maquinas são agrupadas por suas operações, 
características, formando assim as seções de 
tornos, furadeiras, frisas etc. 
O produto percorre as diversas seções de acordo 
com o seu delineamento. Exemplo: oficinas de 
manutenção. 



Arranjo físico fixo ou posicional. 
É usado no caso de se ter um produto de volume, 
dimensões ou peso muito grandes. 
Exemplo: fabricação de navios, locomotivas, 
turbinas etc. O arranjo físico é feito por imposição 
da inexistência de espaço suficiente para adoção 
de outro tipo. O produto fica parado, e as 
máquinas e equipamentos se deslocam em torno 
deles, seguindo um delineamento. 



Arranjo físico por produto.  
É o mais adequado para produção em massa. As 
maquinas, os equipamentos e os postos de 
trabalho são fixos em uma linha através da qual o 
produto flui. Exemplo: linhas de montagem de 
automóveis, televisores etc. 



AMBIÊNCIA 
 
Hoje as empresas dão grande importância às 
condições ambientais que cercam seus funcionários 
Assim, a iluminação, a sonorização e a temperatura 
atuam de modo negativo ou positivo no rendimento 
do trabalho. 
 
– A iluminação 
A iluminação racional dos índices de luminosidade 
nos ambientes de trabalho evita doenças visuais, 
diminui a fadiga ocular, aumenta a eficiência 
operacional e diminui o numero de acidentes de 
trabalho. 



– Cores 
Intimamente relacionada com a problemática da iluminação, 
seu estudo se efetua através de três pontos básicos. 
- o máximo do poder de iluminação e uniformização da luz 
nos ambientes é obtido com o aproveitamento racional da 
reflexão das cores. 
- os contrastes de luz que obrigam ao olho um esforço 
constante de acomodação devem ser substituídos por 
contrastes de cor que criam a impressão de relevo, sem 
fadiga visual. 
- uma impressão de calor ou frio, uma atmosfera com 
sensação excitante ou de repouso são obtidas através do 
emprego de cores. As cores foram classificadas nas 
categorias quente (vermelho, amarelo, laranja, verde-
escuro) e frias (azul, cinza, verde-claro). 



– Ruídos 
Os ruídos, com sua intensidade e duração, afetam 
e prejudicam o rendimento humano na execução 
de qualquer tarefa. A “poluição sonora” termo 
utilizado para designar os ruídos acima do normal, 
é capaz de levar o homem à surdez e à 
neurastenia. 



– Temperatura 
Sabemos através da física, que dois corpos com 
diferentes temperaturas trocam calor entre si, em 
busca do equilíbrio térmico. 
 
Vê-se que tanto o homem quanto a máquina 
possuem uma temperatura ideal para 
funcionamento.  
 
A temperatura demasiadamente elevada deprime e 
a excessivamente baixa inibe. 
  



- Ventilação  

Significa movimentação de ar, substituição de ar 

confinado, poluído ou contaminado, por ar puro, a fim 

de garantir ar renovado. 



• Exercícios de Fixação 

• 1 – O que é Layout e por que seu estudo é importante nas 
organizações? 2 – O que são tipos de layout? Comente as 
diferenças. 

• 3 – O que pode influenciar na elaboração de um layout? Dê 
exemplos. 

• 4 – Qual a finalidade de se estudar e desenvolver layout´s 
ou arranjos físicos? 

 



SISTEMAS DE NORMAS E MANUAIS 

 

NORMAS: 
É uma comunicação formal que tem por objetivo: 

 Definir os princípios gerais que orientam uma 
ação, ou seja, as regras que regulam o que deve e 
não deve, pode e não pode ser feito, e quem 
decide o que, de modo a assegurar unidade e 
coerência de orientação e comportamento. 

 

MANUAIS: 
É uma comunicação formal que tem por objetivo: 

 Determinar, de forma ordenada e racional, como 
executar a ação, ou seja, quem faz, o que faz, 
como faz e em que sequência o trabalho é 
desenvolvido. 



NORMAS  
As normas devem ser formalizadas quando: 

A complexidade dos assuntos aumenta, tornando 
impossível a manutenção dos sistemas e das 
práticas com base em tradição e em comunicações 
informais; 

A segurança e a coerência das decisões passam a 
ser difíceis de serem mantidas sem divulgação 
adequada; 

A dispersão física cria problemas de comunicação, 
acarretando dificuldades para as atividades de 
supervisão, coordenação e controle; 

O assunto se repete com frequência, tornando 
conveniente uma decisão programada. 



VANTAGENS DAS NORMAS 

• Economizar tempo, proporcionando respostas para as perguntas de 
rotina, evitando improvisações e permitindo que os gerentes possam 
dedicar-se a atividades de planejamento e coordenação; 

• minimizar a possibilidade de repetição de erros; 

• minimizar os esforços despendidos na solução de problemas já 
enfrentados e solucionados pela organização;  

• servir como guia de referência sobre como o trabalho deve ser 
efetuado; 

• facilitar o treinamento do pessoal; 

• padronizar a terminologia técnica e administrativa. 



CONTEÚDO BÁSICO DAS NORMAS 

Finalidade (ou objetivo) 

  

Órgãos envolvidos (ou âmbito) 

  

Diretrizes (ou disposições básicas) 

  

Procedimentos (ou rotinas) 

  

Anexos 



CUIDADOS NA ELABORAÇÃO DAS NORMAS 

Usar termos claros e simples; 

evitar erros gramaticais; 

ser conciso; 

colocar ação nos verbos; 

usar o presente do indicativo ou o infinitivo; 

colocar-se no lugar do leitor; 

redigir em um dia e rever o texto em outro; 

submeter o texto à leitura e análise de outras pessoas. 



EXEMPLOS DE ASSUNTOS GERAIS DE NORMAS 

 Serviços de apoio 

 Produção 

 Segurança 

 Manutenção 

 Recursos humanos 

 Suprimentos 

 Controladoria e contabilidade 

 Tesouraria 

 Marketing e Comercialização 

 Comunicação social 

 Jurídico 

 Informática 



MANUAL 
“(...) todo e qualquer conjunto de normas, 
procedimentos, funções, atividades, políticas, 
objetivos, instruções e orientações que devem ser 
obedecidos e cumpridos pelos executivos e 
funcionários da empresa, bem como a forma como 
estes devem ser executados, quer seja 
individualmente, quer seja em conjunto.” 

(OLIVEIRA, Djalma P. R. Sistemas, Organização & Métodos. São Paulo: Atlas, 2002) 

• Objetivos: 

– Reunir informações de forma sistematizada, criteriosa e 
segmentada; 

– Ser instrumento de permanente consulta; 

– Ser uma ferramenta acessória, sem limitar a criatividade. 



Tipos de Manuais 
• Manual de Organização 

• Manual de Políticas e Diretrizes 

• Manual do Funcionário 

• Manual de Instruções Especializadas 

• Manual de Procedimentos 

Técnica de Elaboração 
 

 Codificação - Numeração dos documentos com base 

nas respectivas finalidades. 
 

 Padronização - forma de apresentação, tamanho do 

papel, margens, composição dos campos. 

  



Manual de Organização (Funções) 

• Caracteriza os aspectos formais das relações entre as 
diferentes unidades organizacionais; 

• Define os deveres e responsabilidades relacionados a cada um 
dos cargos de chefia ou assessoria. 

• Objetivos: 

– Identificar, formal e claramente, como a organização está organizada; 

– Estabelecer os níveis de autoridade e as responsabilidades de cada 
unidade organizacional. 

• Conteúdo: 

– Objetivos da organização; 

– Os diversos organogramas da organização; 

– Relação das funções a serem executadas pelas unidades. 



Manual de Políticas e Diretrizes 

• Dar orientação aos executivos nas tomadas de 
decisão; 

• As políticas devem estar bem fundamentadas e 
consistentes, baseadas numa explicação das relações 
de trabalho da organização. 

• Objetivos: 

– Oferecer condições para que os executivos concentrem-se 
em decisões que fujam aos padrões normais da organização; 

– Permitir um maior nível de delegação. 

• Conteúdo: 

– Conjunto das diversas políticas existentes na organização: 
marketing, tecnologia, logística, recursos humanos, etc. 



Manual do Funcionário 

• Particularmente importantes em médias e grandes 
organizações, principalmente nos níveis mais baixos destas. 

• Observar a aparência e diagramação para maior motivação. 

• Objetivos: 

– Permitir uma boa interação entre o funcionário e a organização; 

– Explicitar os direitos e deveres do novo funcionário; 

– Facilitar o treinamento do novo funcionário. 

• Conteúdo: 

– Breve resumo histórico da organização; 

– Atividades desenvolvidas e objetivos da organização; 

– Descrição do regime de autoridade; 

– Descrição do sistema de incentivos. 



Manual de Instruções Especializadas 

• Agrupa normas e instruções de aplicação específica a determinada 
atividade ou tarefa: 

– “Manual do vendedor” 

– “Manual da telefonista” 

• Recomendável quando há um número de funcionários nas funções 
especificadas que justifique seu uso. 

• Objetivos: 

– Melhor treinamento de um grupo específico do funcionários; 

– Tornar-se um guia de trabalho e consulta para o grupo de funcionários; 

• Conteúdo: 

– Tarefas básicas inerentes ao cargo 

– Sua interação com outros cargos da organização 



Manual de Normas e Procedimentos 

• Descrevem as atividades que envolvem as diversas unidades; 

• Detalham como as atividades devem ser executadas. 

• Objetivos: 

– Proporcionar uma execução uniforme dos serviços descritos; 

– Atribuir às unidades organizacionais, competência para definir as 
orientações a serem incluídas no manual; 

• Conteúdo: 

– Normas: indicação de quem executa (ou pode executar) os diversos 
trabalhos do processo administrativo; 

– Procedimentos: indicação de como são executados os diversos 
trabalhos do processo administrativo; 

– Formulários: definição dos documentos e sua forma de utilização; 

– Fluxogramas: gráficos dos diversos procedimentos descritos. 



Instrumentos Executivos-Normativos 

(IEX) 
Estabelecem as diretrizes gerais da empresa. 

  

– Regulamento - traduz as políticas gerais. 

– Diretriz - define as linhas gerais de ação para 

os subordinados. 

– Procedimento - estabelece os princípios 

orientadores da execução das 

funções/atividades de cada órgão. 

– Instruções - é o instrumento que regula 

detalhes da execução das atividades. 

 



Instrumentos Executivos - Decisórios 

Expressam as decisões tomadas pelos executivos. 

 

•      Resolução - de competência da alta administração, 

 quando transmite suas decisões. 

•  Decisão - de competência dos executivos de 

 execução setorial. 

•  Determinação - de competência dos gerentes de 3º 

 nível administrativo. 

 

 



Instrumentos Executivos - 

Complementares 

• São instrumentos indispensáveis ao desempenho das 

atividades. Compete aos executivos de 1º e 2º  níveis.  

– Catálogos de produtos. 

– Quadros de pessoal.  

– Tabelas salariais. 

– Tabelas de siglas. 

– Publicações internas. 

– Lista de fornecedores. 

– Lista de códigos de materiais. 

 



Atividade  

• Pesquisar e trazer para próxima aula um modelo de manual 

 
• Manual de Organização 

• Manual de Políticas e Diretrizes 

• Manual do Funcionário 

• Manual de Instruções Especializadas 

• Manual de Procedimentos 

 


