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RESUMO 

 

 

As organizações são sistemas complexos que se valem de vários processos diferentes para 

conseguirem alcançar seus resultados, para isso é muito importante os processos gerenciais 

para que seus gestores tenham ferramentas para gerir com eficiência e eficácia as 

organizações. O objetivo deste estudo foi abordar os processos de trabalho buscando 

racionaliza-los para que assim se tornassem ferramentas eficazes para as empresas. A 

metodologia utilizada caracteriza-se por pesquisa bibliográfica, buscando através de 

renomados autores o embasamento necessário para conceituar este trabalho. Nota-se que 

através da ferramenta de organização sistemas e métodos e de uma boa análise de distribuição 

do trabalho é possível simplificar as rotinas de trabalho tornando-as mais eficientes, 

minimizando custos, gerando assim o aperfeiçoamento das organizações. O quadro de 

distribuição do trabalho é uma técnica que se utiliza para simplificar os processos. Além disso 

os manuais servem como guia orientador de métodos de processos para os colaboradores das 

organizações e a reengenharia constitui basicamente em reinventar certos procedimentos para 

melhorar o resultado das mesmas. Conclui-se que as mudanças estratégicas de processos 

organizacionais devem ocorrer, constantemente, dentro das organizações para que as mesmas 

mantenham seu grau de competitividade ativo e direcionado, construindo assim a 

reengenharia constante dos processos.  
 

Palavras-chave: Racionalização. Processos. Eficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Organizations are complex systems that rely on several different processes to achieve their 

results, so it is very important the managerial processes so that their managers have tools to 

manage organizations efficiently and effectively. The objective of this study was to approach 

the work processes, seeking to rationalize them so that they become effective tools for 

companies. The methodology used is characterized by bibliographical research, searching 

through renowned authors for the basis needed to conceptualize this work. It should be noted 

that through the systems and methods organization tool and a good analysis of the work 

distribution it is possible to simplify the work routines making them more efficient, 

minimizing costs and thus improving the organizations. The work distribution framework is a 

technique that is used to simplify processes. In addition, manuals serve as a guideline of 

process methods for the employees of organizations, and reengineering is basically about 

reinventing certain procedures to improve their results. It is concluded that the strategic 

changes of organizational processes must occur constantly within the organizations so that 

they maintain their degree of competitiveness active and directed, thus constructing the 

reengineering of the processes always. 

 

Key words: Rationalization. Processes. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As organizações são sistemas integrados de pessoas capacitadas que visam sempre 

alcançar um objetivo, para que as mesmas obtenham lucro proporcionando produtos ou 

serviços que irão beneficiar a sociedade como um todo, enfrentando também os problemas do 

ambiente externo que possam surgir. Para DAFT (2002, p 11), “organizações são entidades 

sociais que são dirigidas por metas, são desenhadas como sistemas de atividades 

deliberadamente estruturados e coordenados e são ligadas ao ambiente externo”.  

A área de organização sistemas e métodos busca melhorar e simplificar os processos 

existentes na organização para que a mesma se torne mais eficaz. Chiavenato (2007, p. 4), 

afirma que OSM é “a disciplina ou especialidade que trata da definição e do arranjo das 

principais características de todos os processos nas organizações”.  

Uma das ferramentas mais importantes para poder controlar os processos é o OSM 

(organização de sistemas e métodos), essa importante ferramenta nos auxilia quanto à 

diagnosticar possíveis problemas nos processos, preveni-los através de práticas constantes e 

assim resolver os possíveis problemas nos processos.  

A organização sistemas e métodos nos auxilia também a padronizar os processos para 

aumentar a agilidade e consequentemente aumentar a produtividade nas organizações.   

O gerenciamento de estratégias é de extrema relevância para uma instituição e colocá-lo 

em pratica é um desafio, com isso surgiu o seguinte questionamento: Qual a importância dos 

processos gerenciais nas organizações para torná-las mais eficazes e eficientes nos seus fluxos 

de trabalho? 

 Conseguir controlar os processos e assegurar a fluidez dos mesmos é a chave do 

sucesso das organizações, por isso tem-se várias estratégias de processos que servem para 

torna-los mais eficazes. 

A temática contribui para o estudo, pois identificou-se como o processo de mudança 

gera resultados positivos quando bem planejados e implantados.  

A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica qualitativa, de autores 

renomados como Araújo e Chiavenato além de artigos e sites seguros.  

Justifica-se a escolha do tema por identificar as mudanças estratégicas de processos 

como cruciais dentro da organização, tendo em vista que, quando muda-se, seja o que for na 

organização encontra-se sempre algum tipo de resistência. Mudar é sempre necessário ainda 
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mais quando se fala de processos, pois, as tecnologias mudam, as informações se atualizam e 

por isso deve-se sempre mudar os processos empresariais adequando-os para serem sempre os 

mais eficazes e rápidos possíveis.  

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

  

O objetivo geral deste trabalho foi abordar os processos organizacionais para identificar 

a eficiência nas rotinas de trabalho, para que assim os gestores tenham ferramentas eficazes 

para gerir as organizações. 

 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

 

O objetivo específico deste trabalho foi ressaltar a importância dos processos 

organizacionais serem cada vez mais eficientes para que as organizações continuem 

competitivas, mediante a instabilidade do mercado. Por isso identificou-se as principais 

ferramentas que os gestores podem utilizar para aumentar a eficácia da organização que são 

OSM, analise e distribuição do trabalho, QDT, Manuais e a reengenharia.  

  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Organização, Sistemas e Métodos 

 

 

Organização sistemas e métodos é uma ferramenta que procura melhorar o 

aperfeiçoamento da organização, o seu objetivo principal é aprimorar os métodos de trabalho, 

eliminando processos em duplicidade, padronizando-os para que assim a execução dos 

mesmos seja mais rápida. 
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 Conforme Cardoso (2014): 

 “Organização, Sistemas e Métodos é uma área da administração que lida 

com um conjunto de técnicas que tem como objetivo principal aperfeiçoar o 

funcionamento das organizações. É reconhecida pelas siglas: O&M e OSM 

(Organização, Sistemas e Métodos)”. (CARDOSO, 2014, p.1). 

A ferramenta OSM busca eliminar qualquer tipo de desperdício, minimizar os custos e 

maximizar os lucros, para isso gerencia todo e qualquer processo existente na empresa. 

 Organização sistemas e métodos está intimamente ligada a escola clássica, pois nessa 

época começou a se entender a importância da racionalização e ou simplificação do trabalho. 

Taylor se preocupava com a metodologia, ou seja, cada um deveria saber exatamente o que 

fazer além de fazê-lo muito bem, ele acreditava na necessidade de divisão do trabalho. Henri 

Fayol contribuiu diferentemente de Taylor, ele acreditava que administrar é prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar, além do que seu principal foco era com a coordenação, 

controle e com o comando. Para Araújo (2001):  

“O fayolismo ajudou a função de OSM na formulação do prisma estrutural. 

Numa linguagem extremamente simples, poderíamos traduzir a sigla OSM 

da seguinte maneira: Organização=Fayol e Métodos=Taylor, sendo sistemas 

uma inclusão recente em face da evolução teórica”. (ARAUJO, 2001, p.21).  

É uma ferramenta para racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da 

empresa.  

Com o surgimento de organização e métodos, os lideres conseguem estruturar seus 

recursos de uma maneira sistêmica que satisfaça, tanto a meta de produtividade da empresa, 

quanto a satisfação de seus colaboradores que passam a ter processos adequados para 

trabalharem.  

De acordo com Chinelato Filho (2001): “Equilibrar e ponderar os esforços humanos, 

recursos materiais e tecnológico a fim de manter a dignidade do homem e suas limitações 

biológicas”. 

O surgimento da área de Organização e métodos possibilita ter um ambiente 

organizacional mais saudável contribuindo para uma organização com colaboradores mais 

satisfeitos. 
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2.2 Análise da Distribuição do Trabalho 

 

 

Analisar a distribuição do trabalho é de extrema importância pelo fato de que em uma 

organização tem diversos setores com tarefas extremamente diferentes umas das outras, 

quando analisa-se como o trabalho está sendo distribuído pode-se enxergar problemas que as 

vezes estavam invisíveis aos nossos olhos.  

Conforme Araújo (2001): 

“Temos, portanto, dois grandes objetivos: um de natureza funcional, isto é, 

voltado essencialmente para a unidade e para a organização, vista como um 

todo integrado, e outro, de natureza comportamental, por meio dos artifícios 

permitidos pela técnica, os conflitos podem ser minimizados ou até 

eliminados”. (ARAUJO, 2001, p. 83). 

Quando se analisa a distribuição do trabalho tem-se então dois grandes objetivos que é o 

de natureza funcional e o de natureza comportamental. Tal qual Araújo (2001) fomenta:  

“Um dos objetivos seria o de possibilitar uma diagnose na qual se verifica a 

qualidade do trabalho, seu rendimento, sua eficiência, eficácia e a 

produtividade em relação aos investimentos feitos, para avaliar se é 

necessária alguma intervenção para racionaliza-lo ou simplifica-lo, levando 

em conta a política e os objetivos da organização dentro de uma visão 

sistêmica”. (ARAUJO, 2001, p. 83). 

Na análise funcional prioriza-se a organização avaliando por exemplo a qualidade do 

trabalho, rendimento, eficiência, eficácia e a produtividade em relação aos investimentos que 

foram feitos além de que é preciso analisar se o trabalho está de acordo com a política e os 

objetivos que organização quer atingir.  

Araújo (2001) cita que: 

“Poderíamos considerar que outro objetivo é o de minimizar tensões 

internas, tensões motivadas, inclusive, por atritos relacionados a aspectos 

exclusivamente funcionais. Os exemplos de insatisfação com a gerência e 

colegas em geral são vários e justificam, muitas das vezes, uma ação 

objetiva para tratar de assuntos subjetivos, como reações individuais de 

descontentamento”. (ARAUJO, 2001, p. 83). 

Na análise comportamental deve-se presar a minimização de tensões ou conflitos que 

possam surgir através do acumulo de trabalho ou até mesmo pelo modo como o superior 

adverte o funcionário. A motivação do funcionário deve ser preservada pois, ela está 

intimamente ligada a produtividade da organização.  

A análise é constituída por quatro etapas que precisarão de total empenho dos 

funcionários do setor em questão já que precisa colher informações de quem atua no setor.  

A primeira etapa é a de identificação das tarefas individuais, nessa primeira etapa deve-

se extrair do funcionário todas as tarefas que ele realiza tanto diariamente, quanto 



12 
 

semanalmente, ou até mensalmente se houver. Deve-se identificar o tempo gasto em cada 

tarefa e isso deve ser feito com todos os funcionários do setor em análise. Se o gerente achar 

que convém o funcionário mesmo pode preencher um formulário com suas tarefas e o tempo 

gasto.   

A segunda etapa é o de agrupar as tarefas semelhantes em atividades ou serviços, nessa 

etapa é hora de reconhecer e agrupar as tarefas semelhantes dos funcionários para que possa 

formar serviços que no caso é o conjunto de duas ou mais tarefas semelhantes.  

De acordo com Araújo (2001, p.85), “Nessa etapa é feita a identificação das tarefas que 

tenham caráter de similaridade e complementariedade e o consequente agrupamento em 

atividades ou serviços”.  

Na terceira etapa é feita a montagem do quadro de distribuição do trabalho, que consiste 

em transcrever os dados colhidos nas etapas anteriores e somar o total de horas que se gasta 

na execução das tarefas e serviços.  

Na quarta e última etapa ocorre a análise do quadro de distribuição do trabalho, essa é a 

etapa mais complexa e requer o máximo de empenho dos envolvidos. Segundo Araújo (2001, 

p.86), “Geralmente, a análise é efetuada com base em quatro blocos: tempo, capacidade 

profissional, equilíbrio no volume de trabalho e possibilidades preliminares de mudança”.  

Na distribuição do trabalho no quesito tempo o gerente deve analisar quais atividades 

levam mais tempo para serem executadas e se as mesmas são relevantes e compensam o 

tempo que se gasta com ela, pois nem sempre a atividade ou serviço é mais importante porque 

se gasta mais tempo com ela. Deve-se atentar se é possível agrupar atividades parecidas que 

às vezes estão tomando tempo de dois ou mais funcionários. É importante avaliar se o tempo 

que é gasto na tarefa depende apenas do esforço interno da organização ou se há fatores 

externos que influenciam na mesma.  

Para Araújo (2001):  

“A dissonância entre habilidades e formação técnica é uma característica que 

deve ser medida, pois, geralmente, atua de forma negativa. Na área do 

governo, são muitos os exemplos de pessoal de formação superior exercendo 

tarefas compatíveis com outro nível de atuação. Na empresa privada, 

podemos também encontrar essa dissonância, mas em menor grau. O 

importante nisso tudo é saber se o grau de dissonância é realmente 

prejudicial. Podemos encontrar pessoa de formação técnica superior 

executando tarefas de exigência inferior, mas plenamente satisfeitas com o 

que fazem”. (ARAUJO, 2001, p. 88). 

Já na capacidade profissional deve levar em consideração as habilidades individuais 

juntamente com a formação técnica dos funcionários, pois geralmente elas devem ser 
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compatíveis ou semelhantes para que não haja uma diferença muito discrepante entre as 

mesmas.  

Os gerentes devem ser capazes de analisar também o desempenho dos funcionários 

assim como analisar os que estão com baixo desempenho e descobrir a exata razão dessa 

questão.  

Sobre o equilíbrio no volume de trabalho deve-se atentar se há na organização 

funcionários com uma carga superior de trabalho em relação aos demais. E se existem 

funcionários com uma demanda menor de trabalho o gerente deve equilibrar esse volume da 

melhor maneira entre os mesmos. 

Segundo Araújo (2001, p.89), “A mesa cheia de documentos, um número maior de 

pessoas em volta da mesa não significa carga de trabalho excessiva. Há que se questionar 

melhor. Quem sabe a ineficiência conduziu ao “aumento” de trabalho? ”. 

Existem também questões atípicas que vão ocorrer as vezes na organização uma delas 

por exemplo é a questão dos picos de trabalho, em determinada hora do dia, ou dia da semana 

ou em até determinados meses do ano o trabalho irá aumentar consideravelmente por isso os 

superiores responsáveis devem ter um planejamento estratégico para resolver essa questão.  

Nas possibilidades preliminares de simplificação as relações interpessoais da chefia para 

com os demais colaboradores acarretam influência direta sobre o seu trabalho por isso deve-se 

ter entre os supervisores lideres motivadores.  

Em concordância com Araújo (2001):  

“As relações funcionais interpessoais da chefia podem gerar ações e reações 

que acabam por influenciar o trabalho propriamente dito. Isso é percebido 

com alguma disputa, e o conflito emerge, causando turbulências. Convém, 

portanto, buscar informações que permitam o mapeamento dessas relações”. 

(ARAUJO, 2001, p. 90). 

As relações que se desenvolvem dentro da organização causam efeitos na produtividade 

por isso deve-se mapear e controlar essas relações para que as mesmas não causem efeitos 

negativos e sim, um poder influenciador positivo.  

Identificar e criticar as tarefas que os colaboradores desenvolvem é de extrema 

importância, para que o líder possa saber discernir a produtividade de cada colaborador, para 

CURY (2006, p. 412) “a análise da distribuição do trabalho deve ser desenvolvida no sentido 

de identificar e criticar a carga de trabalho de cada unidade da organização, visando aferir a 

nacionalidade de sua distribuição”. O líder deve também analisar as tarefas dos setores das 

organizações para evitar que algum setor da organização fique sobrecarregado com várias 

tarefas. 
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Segundo Cury (2006): 

“A análise da distribuição do trabalho permite diagnosticar possíveis tempos 

de sobra, identificar as tarefas de maior relevância e às que demandam um 

tempo maior de execução, ainda é possível controlar o treinamento dos 

empregados e as tarefas a estes atribuídas, verificar a existência de um 

equilíbrio na distribuição das várias tarefas”. (CURY, 2006 p.23).  

Para avaliar as possibilidades de simplificação do trabalho usa-se uma ferramenta 

bastante útil que é a do quadro de distribuição do trabalho (QDT) é ele que dará um norte aos 

gerentes sobra a racionalização e simplificação de cada tarefa.  

 

 

2.3 Sistemática Para Análise do Quadro de Distribuição de Trabalho (QDT) 

 

 

O quadro de distribuição do trabalho é uma técnica que se utiliza para analisar a 

distribuição do trabalho na organização. O quadro em si não visa apontar falhas individuais 

dos funcionários mais sim racionalizar.  

O QDT é o instrumento utilizado com o objetivo de se analisar as diversas atividades 

atribuídas a cada uma das unidades organizacionais existentes, através do diagnóstico das 

tarefas executadas, visando aferir a carga de trabalho e a racionalidade de sua distribuição.  

Araújo (2001):  

“As razões para seu uso vinculam-se à necessidade que os responsáveis do 

estudo têm de não liberar informações que terminem por apontar falhas 

individuais de maneira extremamente objetiva, não permitindo, assim, que a 

análise se encaminhe para a racionalização do trabalho da unidade, mas 

exigindo uma atuação individual. (ARAUJO, 2001, p. 92). 

Deve-se ter cuidado evitando possíveis conflitos internos que podem surgir com a 

divulgação do QDT se não for feito da maneira correta.  

Com o QDT os gestores conseguirão controlar a fluidez dos processos organizacionais e 

ainda medir a produtividade dos colaboradores da organização, já que no quadro é colocado 

de forma bem explicita as tarefas e o tempo de execução que cada colaborador precisa para 

executa-la.   
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Quadro 1: Levantamento de tarefas individuais 

NOME DA EMPRESA                                LEVANTAMENTO DE TAREFAS INDIVIDUAIS  

Departamento:                                                         Setor: 

 Nome:                                    Cargo:                                                        Data:___/___/___  

Ordem               Tarefa             Quantas Vezes       Quanto tempo                    Periodicidade ou  

                                                                   Consome                           Frequência de Execução 

 

 

 

 

Comentários ou observações: 

Fonte: Adaptado Ballestero Alvarez (1991).  

 

Quadro 2: Quadro de distribuição de trabalho 
 

NOME                                   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO – QDT 

DA EMPRESA    Depto.:_____________ Responsável:____________ Data:___/___/___ 

 

ATIVIDADES                                                    TAREFAS 

Denominação    Horas        Nome:       Horas          Nome:             Horas         Nome:                    Horas  

                          Semanais                    Semanais                            Semanais                                  Semanais 

                          Totais       Cargo:       Totais          Cargo:             Totais         Cargo:                   Totais  

 

1º 

 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

Total geral                            Subtotal                        Subtotal                           Subtotal 

 

Fonte: Adaptado de Ballestero Alvarez (1991) 

O quadro 1 tem o objetivo de mostrar as tarefas individuais de cada funcionário, ele 

deve ser preenchido com o maior comprometimento possível dos funcionários tendo em vista 

que o quadro servirá como auxilio para os gestores para a racionalização das tarefas.  
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Todos os funcionários devem preenchê-los de maneira correta colocando todas as 

informações que nele os pedem, além de que devem se atentar principalmente sobre a 

colocação das tarefas que é uma das principais informações para os gestores controlarem a 

carga de trabalho e a distribuição entre os funcionários.  

O quadro 2 tem o intuito de mostrar todas as tarefas semanais executas pelos 

funcionários de cada departamento da empresa, deve ser respondido com todo o 

comprometimento dos colaboradores para que as informações sejam verídicas na hora que os 

gestores forem analisar. 

 

 

2.4 Estrutura De Um Manual 

 

 

Os manuais servem como guias orientadores dos processos que os colaboradores terão 

que executar dentro da organização.  

Segundo Araújo (2001): “O objetivo da manualização é permitir que a reunião de 

informações dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento 

facilitador do funcionamento da organização’’. 

O manual deve servir como instrumento de consulta por isso deve ser muito bem 

elaborado pois seu objetivo maior é agilizar o funcionamento da organização. Todo manual é 

consultado pelo simples motivo de que quem o consulta não sabe realizar as tarefas que 

contém no mesmo, por isso é importante ressaltar que deve se colocar tudo no manual até as 

informações que nos parecem mais óbvias devem ser inseridas. 

O manual de sequência administrativa é estruturado da seguinte forma: processos, 

formulários, volume, espaço físico e cuidados na supervisão.  

• Processo: deve conter os cargos envolvidos, tempo de execução de cada tarefa.  

• Formulários: deve-se preencher os dados exigidos no processo. 

• Volume: aqui deve-se informar quanto a quantificação, ou seja, deve-se 

informar a quantidade em relação aos processos. 

• Espaço físico: por onde segue o processo? Por onde pode-se ver a sequência do 

mesmo? 

• Cuidados na supervisão: os supervisores devem se atentar à questões de 

execução, eles devem supervisionar se os colaboradores estão seguindo o manual.  



17 
 

Deve-se atentar também quanto a vitalidade dos manuais.  

Para Araújo (2001): 

 “O manual perdera sua vitalidade à medida que as alterações de dados 

referentes ao assunto objeto do manual forem feitas apenas de forma oral. O 

desprezo pelo manual, em certas organizações, decorre justamente do fato de 

o manual ser apenas um mero adorno de estantes, pois já não representa mais 

o que realmente está acontecendo”. (ARAUJO, 2001, p. 117). 
Os gestores devem se atentar à questões da evolução das informações, visto que o 

manual deve ser constantemente atualizado se os processos das organizações forem 

constantemente alterados de acordo com o tempo e evolução dos processos.    

Os manuais são uma excelente fonte de consulta para colaboradores que irão começar 

uma nova função, além de servirem como uma espécie de guia de treinamento para 

colaboradores novos na instituição. 

“O manual constitui, ainda, um eficiente instrumento de treinamento e 

reciclagem de funcionários, bem assim de integração de pessoal recém 

contratado, na medida em que ele apresenta, não apenas as atividades e as 

rotinas da instituição, mas também o inter-relacionamento das várias 

unidades funcionais, mediante os vários processos ou sistemas 

administrativos”. (WATANABE, 2005, p.101). 

Com os manuais é possível se ter uma noção de todos os processos e rotinas existentes 

na organização, ou seja, é possível visualizar os sistemas administrativos como um todo 

fazendo os ajustes que forem necessários.  

 

 

2.5 Reengenharia do Processo 

 

 

A reengenharia surgiu como uma válvula de escape para a crise no fim do século XX, 

ela surgiu como uma ferramenta válida de trabalho para os gerentes, administradores, de 

modo em geral, expandindo e enriquecendo o pensamento administrativo.  

A reengenharia significa recriar, refazer, reinventar, repensar com grandes doses de 

disponibilidades de informações, criatividade e ousadia.  

De acordo com Araújo (2001):  

De maneira geral, pouco técnica, podemos conceituar reengenharia, para que 

todos compreendam sua essência, como “começar de novo”, ou seja, 

esquecer o que existe, abandonar os procedimentos consagrados em uma 

empresa e criar novos. Seria como ter à frente uma folha de papel em branco 

para ser preenchido, para engendrar algo completamente diferente. 

(ARAÚJO, 2001, p. 240). 
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Reengenharia então, nada mais é, que reinventar os processos ou a maneira como eles 

são feitos para que os resultados sejam cada vez melhores.  

Segundo com Araújo (2001): “os principais autores sobre o assunto destacam quatro 

palavras-chave que conduzem à exata compreensão do fenômeno: fundamental, radical, 

drástica e processos”. 

Fazer com que a reengenharia aconteça dentro das organizações, nada mais é, do que o 

repensar fundamental, já que as mesmas precisam estar em constante desenvolvimento para se 

tornarem competitivas no mercado.   

A reengenharia deve ser radical pelo fato de que deve se chegar a raiz do problema 

mudando exatamente aquilo que precisa, evitando mudanças superficiais que serão 

desnecessárias na organização já que elas não resolverão o problema. O conceito de 

reengenharia é abandonar toda a ideia daquilo que já existe e reinventar formas mais eficazes 

de fazer aquilo que a organização necessita.   

A reengenharia é drástica pelo fato de que ela introduz mudanças drásticas nas 

organizações, mudanças ousadas que impulsionarão a melhoria da mesma. 

Os processos organizacionais são de suma importância tendo em vista que são a junção 

deles que geram o valor final para os clientes. ARAUJO (2007, apud Davenport, 1994): 

“conceitua processo como sendo uma ordenação especifica das atividades de trabalho no 

tempo e no espaço, com um começo e fim, entradas e saídas claramente identificadas, enfim, 

uma estrutura concebida para a ação”. Os processos devem ser 100% eficazes, quando isso 

não é a realidade da organização deve-se utilizar-se da reengenharia para mudar os problemas 

nos processos.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para realização desta pesquisa bibliográfica abordou-se os conceitos de Organização, 

Sistemas e Métodos que, nada mais é, que uma ferramenta que procura melhorar o 

aperfeiçoamento da organização, o seu objetivo principal é aprimorar os métodos de trabalho, 

eliminando processos em duplicidade, padronizando-os para que assim a execução dos 

mesmos seja mais rápida.  
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Organização sistemas e métodos busca eliminar qualquer tipo de desperdício, minimizar 

os custos e maximizar os lucros, para isso gerencia todo e qualquer processo existente na 

empresa.  

Conforme Cardoso (2014):  

“Organização, Sistemas e Métodos é uma área da administração que lida 

com um conjunto de técnicas que tem como objetivo principal aperfeiçoar o 

funcionamento das organizações. É reconhecida pelas siglas: O&M e OSM 

(Organização, Sistemas e Métodos)”. (CARDOSO, 2014, p.30). 

Quanto aos objetivos a pesquisa foi exploratória, pois identificou-se como as mudanças 

estratégicas de processos afetam a eficiência e eficácia nas rotinas de trabalho. Essas 

mudanças estratégicas de processos causam impacto nas organizações interferindo nas rotinas 

de trabalho dos colaboradores. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa desenvolvida foi uma pesquisa bibliográfica, pois 

através desta pesquisa, abordou-se as mudanças de processos organizacionais e identificou-se 

os impactos que as mesmas causam na eficácia das rotinas de trabalho. 

Essas mudanças estratégicas de processos causam impacto nas organizações 

interferindo nos processos que os colaboradores atuam no dia a dia. 

Em relação a abordagem do problema, a pesquisa foi baseada em mudanças processuais 

nas rotinas de trabalho como as mesmas irão tornar a organização mais eficiente e eficaz. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que as mudanças estratégicas de processos ocorrem constantemente dentro 

das organizações causando um certo impacto sobre as mesmas. Cabe a cada organização 

trabalhar para que essas mudanças estratégicas de processos tenham cunho positivo, através 

do controle, racionalização, aprimoração e fluidez dos processos. Efetuar a análise da 

distribuição do trabalho e a verificação do quadro de distribuição do trabalho traz uma 

simplificação de cada tarefa e uma melhor distribuição das mesmas eliminando custos e 

tarefas obsoletas, além de aumentar o nível de satisfação dos colaboradores.  

As organizações podem se valer dos manuais para que os colaboradores tenham uma 

guia de instrumento de consulta dos processos organizacionais, para que assim os mesmos 

consigam fazer uso do conceito da reengenharia, obtendo melhores resultados e maximizando 

o lucro da instituição. 



20 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As organizações sempre almejam é maximizar seus resultados, para isso elas se valem 

dos processos gerenciais. Um dos processos gerenciais mais eficazes para racionalizar as 

rotinas de trabalho é o OSM, através dessa ferramenta os líderes conseguem estruturar seus 

recursos de uma maneira sistêmica que satisfaça tanto a meta de produtividade da empresa, 

quanto a satisfação dos colaboradores. Além de eliminar processos em duplicidade, 

simplificando-os e padronizando-os para que os mesmos sejam executados de maneira mais 

rápida.  

Através da análise de distribuição do trabalho os gestores conseguem enxergar 

problemas que às vezes passam despercebidos por conta da comodidade da rotina do dia a dia. 

Por isso se faz necessário as análises funcional e comportamental. 

Na análise funcional prioriza-se a organização avaliando a qualidade do trabalho, 

rendimento e produtividade dos colaboradores. Já na análise comportamental preza-se a 

minimização de tensões e conflitos que possam vir a surgir, graças ao acúmulo de tarefas 

individuais ou até mesmo por setores. Com essas análises é possível que os gestores consigam 

melhorar resultados, tanto quanto na questão de produtividade e motivação dos colaboradores. 

O QDT é uma ferramenta de grande valia e através dela os gestores são capazes de 

analisar a produtividade de cada membro da organização, diagnosticar possíveis tempos de 

sobra. Deste modo, é possível que as tarefas sejam distribuídas de forma equilibrada.  

Além dessa ferramenta, existem os manuais que servem como um guia orientador dos 

processos que devem ser executados pelos colaboradores da organização. Os manuais servem 

também como um instrumento de treinamento e reciclagem dos funcionários. Outro papel do 

administrador é a reengenharia, que apoiado nestas ferramentas reinventam processos para 

melhorar os resultados da organização rumo a excelência.    

Conclui-se que, este trabalho é de grande valia para as organizações, uma vez que, os 

processos gerenciais alinhados garantem a eficiência e eficácia das organizações. Este 

trabalho não é conclusivo, é indicado para estudantes da área de administração, gestores, 

empresários e pessoas afim.  
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