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UM POUCO DE HISTÓRIA 
  
 
A história da Administração iniciou-se num tempo muito remoto, mais 
precisamente no ano 5.000 a .C, na Suméria, quando os antigos sumerianos 
procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, exerci-
tando assim a arte de administrar.  
 
Depois no Egito, Ptolomeu dimensionou um sistema econômico planejado que 
não poderia ter-se operacionalizado sem uma administração pública sis-
temática e organizada.  
 
Em seguida, na China de 500 a.C, a necessidade de adotar um sistema or-
ganizado de governo para o império, a Constituição de Chow, com seus oito 
regulamentos e as Regras de Administração Pública de Confúcio exemplificam 
a tentativa chinesa de definir regras e princípios de administração.  

 
Confúcio é o nome do pensador chinês Kung-Fu-Tse. Foi a figura 

histórica mais conhecida na China como mestre, filósofo e teórico 
político. Sua doutrina, o confusionismo, teve forte influência não 
apenas sobre a China mas também sobre toda a Ásia Oriental. 

 
Os chineses são há muito tempo conhecidos por sua sabedoria, mas muito pouca 
pesquisa foi realizada para compreender seus pontos de vista a respeito da 
administração. Os antigos documentos de Chow e de Mencius indicam, todavia, que os 
chineses já estavam cientes de certos princípios relacionados com o planejamento, a 
organização, a direção e o controle. A constituição de Chow, escrita por volta de 1100 
a.c., é um catálogo de todos os servidores civis do Imperador, desde o primeiro-ministro 
até os criados domésticos Assim, na China, há mais de 3 mil anos, foram estabelecidos 
conceitos com um tom administrativo contemporâneo, de organização, cooperação, 
funções, procedimentos favoráveis à eficiência e várias técnicas de controle. Fonte: 
http://www.fortium.com. br/faculdadefortium.com.br/ maria_eunice/material/7610. pdf 

 
Apontam-se, ainda outras raízes históricas como as instituições otomanas, que 
se destacaram pela administração de seus grandes feudos.  
O Império Otomano foi um Estado que existiu entre 1299 e 1922 e que no seu 
auge compreendia a Anatólia, o Médio Oriente, parte do norte de África e do 
sudeste europeu. Foi estabelecido por uma tribo de turcos oguzes no oeste da 
Anatólia e era governado pela dinastia Osmanlı.  
 
Fundado por Osman I (em árabe Uthm n, de onde deriva o nome "otomano"), 
nos séculos XVI e XVII o império constava entre as principais potências 
políticas da Europa e vários países europeus temiam os avanços otomanos 
nos Balcãs. Sua capital era a cidade de Constantinopla, tomada ao Império 
Bizantino em 1453. O Império Otomano foi a única potência muçulmana a 
desafiar o crescente poderio da Europa Ocidental entre os séculos XV e XIX. 
 

Prelado: Prelado: bispo que governa uma 

diocese com uma estrutura básica de 
administração. 

 
Os prelados católicos, já na Idade Média, destacando-se como administra-
dores natos. A Alemanha e a Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento 
de um grupo de professores e administradores públicos chamados os 
fiscalistas ou cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses, que 
valorizavam a riqueza física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais pre-
conizavam uma administração sistemática, especialmente no setor público. 
 
Na evolução histórica da administração duas instituições se destacaram: 
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A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais 
eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos vem mostrando e 
provando a força de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organiza-
cionais e administrativas, espalhando-se por todo mundo e exercendo 
influência, inclusive sobre os comportamentos das pessoas, seus fiéis. 
 
As Organizações Militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros 
medievais e dos exércitos mercenários dos séculos XVII e XVIII até os 
tempos modernos com uma hierarquia de poder rígida e adoção de princípios 
e práticas administrativas comuns a todas as empresas da atualidade. 
O fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna admi-
nistração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século 
XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e 
profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução 
Industrial. 
 
A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, com a invenção da máquina a 
vapor, por James Watt, em 1776. A aplicação da máquina a vapor no 
processo de produção provocou um enorme surto de industrialização, 
estendendo-se rapidamente por toda a Europa e Estados Unidos.  
 
A Revolução Industrial desenvolveu-se em duas épocas distintas: 
 
A primeira época foi de 1780 a 1860 com a revolução do carvão, como 
principal fonte de energia, e o ferro, como principal matéria-prima.  
 
A segunda época foi de 1860 a 1914 que se caracteriza pela revolução da 
eletricidade com o uso dos derivados do petróleo, como novas fontes de 
energia e do aço. Ao final desse período, o mundo já não era mais o mesmo.  
A revolução Industrial provoca duas principais consequências : 
 
a) crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a 
exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a 
improvisação; 
 
b) necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para fazer 
face à intensa concorrência e competição no mercado. 
 
Diante destas necessidades surgiu como resposta à moderna administração. 
 
Fonte: As informações desta aula, foram adaptadas do artigo publicado no Informativo Mensal do CRA/CE, 
CRA em Ação, Ano 1, Nº. 07 Agosto/Setembro de 2005 - Autora: Adm. Lucinda Pimental Gomes 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 
 
Identifique quais necessidades surgiram com a Revolução Industrial que 
favoreceram o surgimento da moderna administração.   
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INTRODUÇÃO À 
ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA 
 
A administração científica e suas origens  
 
Difícil é precisar até que ponto os homens da Antiguidade, da Idade Média e 
até mesmo do início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam 
praticando a arte de administrar.  
 
Já no século XX, surge Frederick W. Taylor, engenheiro americano, apre-
sentando os princípios da Administração Científica e o estudo da Admi-
nistração como Ciência. Taylor, conhecido como o precursor da Teoria da 
administração científica, preconizava a prática da divisão do trabalho, en-
fatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos "de máxima 
produção a mínimo custo", seguindo os princípios da seleção científica do 
trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da 
ênfase na eficiência.  
 
Nas considerações da Administração Científica de Taylor, a organização é 
como uma máquina, que segue um projeto predefinido; o salário é importante, 
mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários; a organização é 
vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado; a qualificação do 
funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que 
são executadas de maneira monótona e finalmente, a administração científica, 
faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares das 
empresas.  
 
Em 1911, Taylor publicou o livro considerado como a "bíblia" dos organiza-
dores do trabalho: PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA, que se 
tornou um best-seller no mundo inteiro. Reconhece-se hoje que as propostas 
pioneiras de Taylor deflagaram uma "febre" de racionalização, que prepara o 
terreno para o advento do TQC (Total Quality Control), ocorrido ao longo do 
pós-guerra. 
 
As propostas básicas de Taylor: planejamento, padronização, especialização, 
controle e remuneração trouxeram decorrências sociais e culturais da sua 
aplicação, pois representaram a total alienação das equipes de trabalho e da 
solidariedade grupal, fortes e vivazes no tempo da produção artesanal. Apesar 
das decorrências negativas que as propostas de Taylor acarretaram para a 
massa trabalhadora, não se pode deixar de admitir que elas representaram um 
enorme avanço para o processo de produção em massa. 
 
Paralelamente aos estudos de Taylor, Henri Fayol que era francês, defendia 
princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta ad-
ministração. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos 
europeus, os seguidores da Administração Científica só deixaram de ignorar a 
obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos. O atraso na 
difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do 
pensamento desconhecessem seus princípios. Fayol relacionou 14 (quatorze) 
princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de 
Taylor. 
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As 05 (cinco) funções principais da gerência administrativa (planejar, coman-
dar, organizar, controlar e coordenar) são conhecidas, e exaustivamente es-
tudadas nas escolas de administração (PCOCC). Os fundamentos da Teoria 
Clássica, defendida por Fayol, consideravam a obsessão pelo comando como 
sistema fechado no qual a manipulação e a exploração sobre os trabalhado-
res eram muito fortes. Semelhantemente, os mesmos princípios podiam ser 
vistos na Administração Científica. 
 
Traçando um paralelo entre a Administração Científica e a Administração 
Clássica, conclui-se que enquanto Taylor estudava a empresa privile-
giando as tarefas de produção, Fayol estudava a empresa privilegiando 
as tarefas da organização. A ênfase dada pelo primeiro era sobre a adoção 
de métodos racionais e padronizados, bem como a máxima divisão de 
tarefas. O segundo enfatizava a estrutura formal de empresa e a adoção de 
princípios administrativos pelos altos escalões. 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
Cite as principais contribuições das Teorias de Taylor e Fayol. 
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A ORIGEM DA OSM 
 
 

OSM  
 
Embora nossa sociedade evolua nas diversas áreas, torna-se cada vez mais 
importante o papel do analista de Organização Sistemas e Métodos na vida 
das pessoas e das organizações. Vamos observar alguns conceitos im-
portantes para o estudo de OSM.  
 
• Organização: associação ou instituição com objetivos definidos.  
 
• Sistema: disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados 
entre si, e que funcionam com estrutura organizada.  
 
• Método: procedimento, técnica ou meio para se atingir um objetivo.  

 
Um pouco de história  
 
Na História da civilização, o homem sempre buscou formas para atender as 
suas necessidades de sobrevivência. Uma das formas foi formar grupos de 
pessoas, pois, o ser humano percebeu que sozinho era muito pequena a 
probabilidade de sobrevivência, mas em grupos as chances aumentavam. Esta 
união dos humanos se dá com a intenção de unir forças para atingir um 
objetivo comum, e consequentemente estes agrupamentos acabavam por uma 
busca constante de melhores condições, menores esforços e melhor utilização 
de recursos para atingir os resultados esperados. Este dinâmica humana foi 
denominada de trabalho, e os grupos percebem que este se bem distribuído 
entre os seus membros resulta em menores esforços e facilitava atingir os 
objetivos. Esta ação de distribuir o trabalho entre os membros dos grupos e 
equacionar a utilização de recursos para atender as necessidades, deu-se o 
nome de organização. 
 
Com um olhar neste processo histórico da humanidade podemos dizer que a 
organização é entendida como ciência do rendimento, procurando processos 
para alcançar resultados através do aumento da produtividade. Ou seja, todo 
empreendimento que exige o esforço coordenado de um conjunto de pessoas 
necessita de alguma organização, que pode ser boa ou má, determinando, 
através de sua qualidade, o sucesso da iniciativa.  
 
A definição clássica de organização esclarece que ela é a ciência social 
que procura dispor os elementos funcionais necessários, formando um 
conjunto integrado e capaz de apoiar o esforço cooperativo das pessoas 
que perseguem um objetivo pré-estabelecido, para alcançá-lo com o 
menor dispêndio e risco. Leia no quadro a seguir algumas definições de 
Organização Sistemas e Métodos. 
 

Para Tadeu Cruz (2002), OSM é o estudo das organizações por 
meio da análise de cada uma das atividades, a fim de criar proce-
dimentos que venham a interligá-las de forma sistêmica. 
 
Segundo Maximiano (2008), o termo ORGANIZAÇÃO é um sistema 
de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo. 
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Para Rocha (1998), define OSM como sendo a função mista de 
Organização e Planejamento, desenvolvendo-se na construção da 
estrutura de recursos e de operações de uma instituição, na deter-
minação dos planos, principalmente na definição dos procedimentos, 
rotinas e métodos. 
 
Observem a seguir as principais diferenças existentes entre a concepção an-
tiga da Organização e Métodos com a concepção atual de Organização, 
Sistemas e Métodos. 
 
Anteriormente a Organização e Métodos envolviam mais o aconselhamento e 
eram muito isolados. Havia pouca preocupação com “o que” fazer, e mais 
com o “como” fazer. Alguns definiam como uma simples análise adminis-
trativa. Ocorria a organização pelo simples ato de organizar. A parte de for-
mulários era excessiva e não passava de simples desenho dos fluxogramas. 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
Cite o papel antigo da OM (Organização e Métodos). 

 
OSM na atualidade  
 
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.  

 
Fonte :www.jairlima.blogspot.com 

 
Vamos conhecer as ferramentas utilizadas no processo.  
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a) Organograma  
 
O organograma é uma espécie de diagrama usado para representar as re-
lações 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. MacCallum 
(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. 
 

 
 
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 orga-
nograma 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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b) Fluxograma  
 
Um fluxograma, ou flowchart, é um diagrama que tem como finalidade re-
presentar 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 orga-
nograma 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 flu-
xograma porém eles podem variar. Veja abaixo algumas definições básicas: 
 
• 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…) 

 
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 execu-
tadas, 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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Figura: 4.3 – Fluxograma com a descrição de um processo 
Fonte: 
 

Curiosidade 
A expressão Organização e Métodos foi 
introduzida na terminologia administrativa 
do Brasil após a segunda Guerra mundial 
pela Escola Brasileira de Administração 
Pública. 

 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
Descreva com suas palavras o papel atual da OSM (Organização, Sistema e 
Métodos). 
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ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA  
 
 
“Existe uma única maneira certa, que, descoberta e adotada, maximizará a 
eficiência do trabalho.” (Taylor, 1960) 

 

Vimos, nas aulas anteriores, que a origem da organização na vida social se deu por 
meio das necessidades humanas. Estas provocaram o trabalho em grupo, de forma 
racional e coordenada pelas organizações, para a produção de bens e serviços com 
isso gerando uma melhoria na qualidade de vida.  
O conceito de organização dentro da ciência da administração é de gerir capital, 
recursos humanos, equipamentos e processos com o objetivo de se atingir um 
determinado resultado.  
Ao longo dos anos muitos pesquisadores da Ciência da administração desen-
volveram várias teorias sobre a estrutura organizacional e como a administração é 
um processo dinâmico a função da área de OSM sofreu evoluções. 

 

 
 

Há pelo menos três tipos de habilidades necessárias para que o administra-
dor em OSM possa executar eficazmente o processo administrativo: a habili-
dade técnica, a habilidade humana e a habilidade conceitual.  
 

A seguir veja as principais características de cada habilidade: 
 

Habilidade 
Técnica 

 

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 idéias de forma lógica 
 

Ter conhecimento das ferramentas e processos que a empresa 
usa 
 

Habilidade 
Humana 

 

Capacidade de discernimento para trabalhar com pessoas, 
compreender suas atitudes e motivações e aplicar uma liderança 
eficaz 
 

Habilidade 
Conceitual 

 

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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As habilidades do analista de 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 negócios 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: 
 
a) ser eterno pesquisador;  
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 negociações.  
 

O profissional de OSM 
 

As funções do analista de OSM  
 
Conforme Ricardo Mello na estrutura clássica empresarial, cabia ao profissional 
de Organização e Métodos (O&M) a meticulosa estruturação das rotinas 
comunicacionais e dos processos administrativos, principalmente nas orga-
nizações de grande porte.  
 
Nas pequenas empresas, havia pouco espaço para este tipo de profissional 
desenvolver as suas atividades, fosse pelo desconhecimento da natureza do 
seu trabalho por parte do empresário, ou ainda pelo impacto dos seus venci-
mentos mensais na folha de pessoal. De todas as formas, seria mais uma das 
múltiplas funções administrativas que o empresário deveria exercer. Graças à 
disseminação do uso de microcomputadores a partir dos anos 80 do século XX, 
tornou-se até mais fácil para qualquer “curioso”, sem grandes conhecimentos 
técnico-gerenciais, a desenvolver por conta própria formulários e modelos de 
circulares, entre outros instrumentos normativos.  
 
Neste mesmo período, a função do profissional que tratava dos processos e 
estruturas organizacionais passou a incorporar a letra “s”, correspondente a 
“sistemas”, consolidando a denominação de “Organização, Sistemas e 
Métodos” (OSM). Não obstante, aos ouvidos dos incautos, soa ainda hoje 
pomposo: “o departamento de OSM precisa revisar e propor uma nova norma 
zero para a Instituição”, ou ainda “o OSM está elaborando um funcionograma 
para a empresa”. Para o microempresário, alheio ao jargão administrativo, 
pode aparentar mais uma sofisticação típica das grandes empresas dispostas e 
com condições de investir em serviços que sequer imaginava dispor. Mas, 
afinal, quais são as funções e qual o papel do OSM em uma empresa? 
 

Funcionograma:  
variação do organograma que contém informações 

sobre atribuição dos órgãos permitindo um 
conhecimento mais detalhado da organização.  

Jargão:  

Linguagem artificial usada por determinado grupo e 
que é incompreensível para as pessoas que não 

fazem parte desse grupo. = gíria 
 
 

A natureza do trabalho do analista de OSM gira em torno do estudo das 
estruturas e os processos organizacionais. Em outras palavras, cabe ao 
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profissional analisar a estrutura e os procedimentos administrativos em 
uma empresa com o objetivo de aperfeiçoar o fluxo de trabalho e de 
informações. Ao contrário do que se imagina a essência do trabalho não 
consiste em aplicar métodos burocráticos que emperram a empresa, 
mas em desenvolver uma visão crítica acerca da distribuição deste ao 
longo da estrutura de negócio. 
 
Os empresários que, eventualmente – mas não continuamente – contaram 
com o apoio de um profissional de OSM, acham que no final das contas o 
trabalho deste analista se resume a elaborar manuais e normas. Entretanto, é 
bem mais que isso. 
A racionalização dos fluxos de processos exige conhecimento apurado dos 
sistemas de informação corporativo. Você é capaz de estabelecer a dife-
rença, por exemplo, entre dados e informações? Pois saiba que este é um 
dos pilares para a tomada de decisão eficaz. O analista de OSM, conhecedor 
dos conceitos, consegue identificar onde são gerados, armazenados e redis-
tribuídos os dados e quem são os responsáveis pela alimentação do fluxo 
informacional na empresa. Ou seja, a decantada “inteligência competitiva” 
(business intelligence), pois, apesar de estar fortemente ligado a aspectos 
mercadológicos, inicia-se a partir de uma abordagem de sistemas e métodos. 
 

A função atual do profissional de OSM 
 
Para estudarmos as funções atuais do analista de OSM, vamos iniciar tratan-
do de Qualidade, uma palavra que com toda certeza você tem ouvido muito 
atualmente.  
 
Então vamos lá.  
 
Quando falamos de qualidade, a contribuição do OSM é enorme. Desde o 
final da década de 90, por força da legislação no Brasil, as empresas de en-
genharia e terraplanagem que desejem participar de concorrência, tomadas 
de preço e processos licitatórios devem obter certificação de qualidade da 
série ISO, que se pauta na normalização dos procedimentos operacionais. 
Outras certificações, também pautadas em rígidos métodos de normalização, 
são exigidas as empresas que desejem exportar para países da Europa e 
América do Norte. 
 

 
Figura: 8.1 – ISSO 9001 

Fonte: http://www.triplicecor.com.br 
 

Entre as grandes corporações atuando no território Brasileiro, é cada vez 
maior a quantidade de interessadas em participar do Prêmio Nacional da 
Qualidade (PNQ), cujos rigorosos indicadores de excelência demarcam um 
alto padrão de excelência nos processos. Para isso, requer-se uma ótima 
definição e delegação de competências ao longo dos processos 
organizacionais. 
 
Mesmo que o objetivo da organização não seja obter selos de qualidade ou 
ter vontade de internacionalizar suas operações, o profissional em OSM deve 
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ser percebido como uma função administrativa estratégica que possibilita 
harmonizar os fluxos produtivos, por aperfeiçoar os processos empresariais, 
desde a concepção do negócio até o estudo dos indicadores de sucesso e 
competitividade. 
 

Modelos de organização:  
mecanicista e orgânico 
 
Modelos de organização  
Organizações variam não somente em tamanho, em forma, objetivos, mas 
também em uma multiplicidade de outras maneiras e características eviden-
ciadas por variáveis humanas como, padrões de liderança, comunicação, 
procedimentos para tomadas de decisões.  

 
Modelo  
 
Mecanicista: imitam funcionamento das máquinas.  
 
Orgânico: imitam o comportamento dinâmico dos organismos vivos. 
 
Características do Modelo Mecanicista:  
• Enfatiza critérios de desempenho;  
• Regras bem definida;  
• Compartimentalização;  
• Tarefas especializadas;  
• Departamentalização;  
• Liderança autocrática;  
• Hierarquia;  
• Gestão de pessoas formalizadas;  
• Relações formais.  
 
Características do Modelo Orgânico:  
• Enfatizam critérios como eficiência, adaptabilidade, sensibilidade para 
mudanças;  
• Ampla participação;  
• Competência; 
• Gestão de pessoas informais; 
• Departamentalização heterogenia; 
• Hierarquia é imprecisa.  
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
Liste duas diferenças entre o modelo mecanicista e o orgânico. 
 

Aula 10 – Modelos de organização  
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Organização informal  
 
É o resultado da interação social entre seus membros com o objetivo de aten-
der a suas necessidades. Estas são encontradas em todos os níveis da 
sociedade.  

 
Modelo de organização informal  
 
A sua liderança é uma concessão do grupo, apresenta uma autoridade mais 
instável, pois está sujeita aos sentimentos pessoais dos seus membros. As 
organizações informais podem existir como entidades independentes.  
 
Os líderes dos grupos informais surgem por várias causas, como por 
exemplo:  
• Idade;  
• Competência;  
• Localização de trabalho;  
• Conhecimento;  
• Personalidade;  
• Comunicação;  
• Dentre várias outras situações. 
 
Algumas vezes, a estrutura informal se torna uma força negativa dentro da 
empresa, porém se a administração conseguir conciliar e/ou integrar os 
grupos formais com os informais haverá uma harmonização nas tarefas, e se 
torna uma condição favorável de rendimento e produção.  
 
Sendo assim a estrutura informal possui algumas vantagens como, por 
exemplo:  
• Rapidez no processo;  
• Redução de comunicação entre chefe e empregado;  
• Motiva e integra os grupos de trabalho. 
 
Contudo, possui suas desvantagens: 
• Desconhecimento de chefia; 
• Dificuldade de controle; 
• Atrito entre pessoas. 

 
Organização formal 
 
Também conhecida como Estrutura organizacional, esta estrutura tem es-
tabelecido o objetivo, um conjunto de regras mais ou menos permanentes e 
uma estrutura definindo os papéis e as relações entre seus membros. A 
organização formal requer autoridade das pessoas que exercem o controle e 
estabelecem a forma de sua utilização, bem como a divisão do trabalho e as 
relações formais entre os seus membros . 
 

Modelo de organização formal 
 
A maioria das empresas adota a organização formal. É a estrutura delibera-
damente planejada, e formalmente representada, em alguns aspectos, em 
organogramas. 
 
Os principais fatores para criação de uma empresa formal empresarial são: 
• Focar os objetivos estabelecidos pela empresa; 
• Realizar atividades que podem chegar nesses objetivos; 
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• Distribuir funções administrativas para cada funcionário desempenhar; 
• Levar em consideração habilidades e limitações tecnológicas; 
• Tamanho da empresa. 
Os componentes chaves para um bom funcionamento dessa formalidade são: 
• Sistema de responsabilidade: que é constituído pela departamentalização, 
especialização; 
• Sistema de Autoridade: nada mais é que a distribuição de poder; 
• Sistema de comunicação: é a interação entre todas as unidades da empresa; 
• Sistema de decisão: que é ato de poder entender, e poder definir e decidir 
uma ação solicitada. 
 

Organização linear ou militar  
 
É o mais antigo. A disciplina está em primeiro lugar, pois a autoridade vai à 
linha reta (vertical), desde o superior até o inferior, incluindo todos os homens, 
sem qualquer exceção. 
 
Duas vantagens podem ser apresentadas a favor da organização linear ou 
militar: a unidade de comando (o executor recebe ordens de um único 
encarregado ou chefe) e a simplicidade de estruturação (é fácil fazer o 
esquema da forma pela qual a empresa está organizada). Contudo, este tipo 
de organização só pode ser adotado em empresas pequenas e médias, 
principalmente quando elas não necessitam de pessoas especializadas e não 
possuem grandes recursos financeiros. 

 
UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
Liste duas vantagens do modelo formal e duas do modelo informal. 
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WORKFLOW  
 
 
Workflow significa, literalmente, "fluxo de trabalho". 
 
 

 
 
Ter um fluxo de trabalho funcional envolve muito planejamento e, principal-
mente, conhecimento de todas as etapas de desenvolvimento de produção 
dentro da empresa.  
 
Este planejamento amplia, ainda, o conhecimento do mercado e dos profis-
sionais que o constituem. Dentro de um Workflow que realmente funcione, 
estão dois fatores muito importantes: o compartilhamento de informação e o 
conhecimento técnico adquirido.  
 
Como não podia deixar de lado este conceito de produção organizada, a 
Gráfica Alves implanta, de forma pioneira, o sistema de Workflow que tem 
como finalidade o desenvolvimento técnico de suas etapas de produção e 
posteriormente a qualificação, através de conhecimento compartilhado, do 
quadro de clientes e demais profissionais do mercado regional. 
 
É importante ressaltar que antes mesmo de colocar em prática, qualquer que 
seja o sistema de trabalho organizado (Workflow), o material humano 
envolvido deve ser analisado de forma especial, pois é dele que depende a 
funcionalidade do sistema. Estas pessoas precisam ter consciência e incen-
tivo para constituir uma equipe qualificada; uma equipe que está sempre 
trocando informação, conhecimento, servindo de suporte para o desenvolvi-
mento técnico do processo organizacional. 
 
Foi com este mesmo pensamento que a empresa Gráfica Alves utilizou para 
desenvolver o workflow, e através dele, de forma organizada oferece as in-
formações que você, caro aluno, precisa para ter o trabalho impresso dentro 
do mais alto controle de qualidade. 
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É a automação dos processos, através de organização e tecnologia, que trans-
formam radicalmente os procedimentos de trabalho de uma empresa. 
 
Exemplos: elaboração de formulários para ordens de compras, con-
tratações, pagamentos financeiros etc. 
 
Vantagens e desvantagens do workflow (fluxograma).  
 
Vantagens: Agiliza tarefas; evita falhas no processo; aumenta a eficácia dos 
colaboradores inseridos na rotina, e possui controle gerencial completo e 
decisivo. 
 
Desvantagens: Engessa o processo e aumenta a burocracia. 
Modelos: Administrativos: Ideal para documentos e formulários, pois sinaliza 
possíveis erros. 

 
 
Veja agora desta agência que trabalha campanhas políticas: 

 
Texto do site: 
Uma corrida eleitoral necessita de passo a passo para definir melhor o objetivo 
e a estratégia, para uma caminhada essencial rumo à eleição. Trabalhamos 
entendendo exatamente as bandeiras políticas do candidato, focando no 
público que a integra e criando os movimentos adequados de mobilização, 
posicionamento e imagem, definindo metas reais e claras de votos para um 
resultado eficaz. 
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Fonte: http://www.vanguardainteligencia.com.br/ 

 
UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
1) Pense em uma empresa que conhece e tente criar um fluxo de trabalho 
para ela. Depois compartilhe no fórum com seus colegas e tutores a distância 
desta disciplina. 
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CONCEITO DE MELHORIA CONTÍNUA  
 
 
O processo de melhoria contínua está associado ao compromisso diário de 
otimizar o produto, o ambiente de trabalho e o negócio.  
 
As técnicas de produtividade são fundamentais para que as empresas possam 
aperfeiçoar seus processos e eliminar tudo o que não agrega valor, tornando-
as ágeis e competitivas.  

 
 
Lean Manufacturing  
 
 
O Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta) é baseado nos conceitos do TPS 
(Toyota Production System) e engloba de forma sistemática a aplicação das 
diversas ferramentas de produtividade. Várias organizações de diversos 
{setores da economia, e de diferentes portes têm adotado a filosofia Lean e 
conseguido excelentes resultados como: a redução de lead times (prazos), 
redução de custos, a melhoria de qualidade e o aumento de produtividade.  
 

 
 
A melhoria contínua deve fazer parte da filosofia e do planejamento de cada 
organização, como também deve ser levada a sério pela alta cúpula  
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Figura: 11.1 – TPS ( Toyota Production System)  
Fonte: http://www.masternewmedia.com.br/ 
 

 
Figura: 11.1 – Marca Toyota 

Fonte: http://www.masternewmedia.com.br/ 
 

Saber utilizar os erros como nosso aliado, pode fazer a 
grande diferença. É sempre possível fazer melhor. 

O que é o Sistema Toyota de Produção? 

É uma filosofia de gerenciamento que procura otimizar a organização 
de forma a atender as necessidades do cliente no menor prazo 
possível, na mais alta qualidade e ao mais baixo custo, ao mesmo 
tempo em que aumenta a segurança e o moral de seus colaboradores, 
envolvendo e integrando não só manufatura, mas todas as partes da 
organização. 

O Sistema Toyota de Produção (Toyota Production System – TPS) tem 
sido, mais recentemente, referenciado como “Sistema de Produção 
Enxuta”. A produção “enxuta” (do original em inglês, “lean”) é, na 
verdade, um termo cunhado no final dos anos 80 pelos pesquisadores 
do IMVP (International Motor Vehicle Program), um programa de 
pesquisas ligado ao MIT, para definir um sistema de produção muito 
mais eficiente, flexível, ágil e inovador do que a produção em massa; 
um sistema habilitado a enfrentar melhor um mercado em constante 
mudança. Na verdade, produção enxuta é um termo genérico para 
definir o Sistema Toyota de Produção (TPS). 
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Um Pouco de História: Origens do Sistema Toyota de Produção 

O TPS foi originalmente desenvolvido para a manufatura. Portanto, para 
o perfeito entendimento acerca do TPS, deve-se, antes de mais nada, 
compreender suas origens na manufatura, mais especificamente na 
indústria automobilística. 

O entusiasmo da família Toyoda pela indústria automobilística começou 
ainda no início do século, após a primeira viagem de Sakichi Toyoda aos 
Estados Unidos em 1910. No entanto, o nascimento da Toyota Motor 
Co. deve-se mesmo a Kiichiro Toyoda, filho do fundador Sakichi, que em 
1929 também esteve em visita técnica às fábricas da Ford nos Estados 
Unidos. Como decorrência deste entusiasmo e da crença de que a 
indústria automobilística em breve se tornaria o carro-chefe da indústria 
mundial, Kiichiro Toyoda criou o departamento automobilístico na 
Toyoda Automatic Loom Works, a grande fabricante de equipamentos e 
máquinas têxteis pertencente à família Toyoda, para, em 1937, fundar a 
Toyota Motor Co. 

A Toyota entrou na indústria automobilística, especializando-se em 
caminhões para as forças armadas, mas com o firme propósito de entrar 
na produção em larga escala de carros de passeio e caminhões 
comerciais. No entanto, o envolvimento do Japão na II Guerra Mundial 
adiou as pretensões da Toyota. 

Com o final da II Grande Guerra em 1945, a Toyota retomou os seus 
planos de tornar-se uma grande montadora de veículos. No entanto, 
qualquer análise menos pretensiosa indicava que a distância que a 
separava dos grandes competidores americanos era simplesmente 
monstruosa. Costumava-se dizer, há esta época, que a produtividade 
dos trabalhadores americanos era aproximadamente dez vezes superior 
à produtividade da mão-de-obra japonesa. Esta constatação serviu para 
“acordar” e motivar os japoneses a alcançar a indústria americana, o que 
de fato aconteceu anos mais tarde. 

O fato da produtividade americana ser tão superior à japonesa chamou a 
atenção para a única explicação razoável: A diferença de produtividade 
só poderia ser explicada pela existência de perdas no sistema de 
produção japonês. A partir daí, o que se viu foi a estruturação de um 
processo sistemático de identificação e eliminação das perdas. 

O sucesso do sistema de produção em massa Fordista inspirou diversas 
iniciativas em todo o mundo. A Toyota Motor Co. tentou por vários anos, 
sem sucesso, reproduzir a organização e os resultados obtidos nas 
linhas de produção da Ford, até que em 1956 o então engenheiro-chefe 
da Toyota, Taiichi Ohno, percebeu, em sua primeira visita às fábricas da 
Ford, que a produção em massa precisava de ajustes e melhorias de 
forma a ser aplicada em um mercado discreto e de demanda variada de 
produtos, como era o caso do mercado japonês. Ohno notou que os 
trabalhadores eram sub-utilizados, as tarefas eram repetitivas além de 
não agregar valor, existia uma forte divisão (projeto e execução) do 
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trabalho, a qualidade era negligenciada ao longo do processo de 
fabricação e existiam grandes estoques intermediários. 

A Toyota começou a receber o reconhecimento mundial a partir da 
choque do petróleo de 1973; ano em que o aumento vertiginoso do 
preço do barril de petróleo afetou profundamente toda a economia 
mundial. Em meio a milhares de empresas que sucumbiam ou 
enfrentavam pesados prejuízos, a Toyota Motor Co. emergia como 
uma das pouquíssima empresas a escaparem praticamente ilesas dos 
efeitos da crise. Este “fenômeno” despertou a curiosidade de 
organizações no mundo inteiro: Qual o segredo da Toyota?!!! 

Princípios Fundamentais do Sistema Toyota de Produção 

Na verdade, a essência do Sistema Toyota de Produção é a 
perseguição e eliminação de toda e qualquer perda. É o que na Toyota 
se conhece como “princípio do não-custo”. Este princípio baseia-se na 

crença de que a tradicional equação Custo  Lucro = Preço deve ser 
substituída por Preço – Custo = Lucro 

Segundo a lógica tradicional, o preço era imposto ao mercado como 
resultado de um dado custo de fabricação somado a uma margem de 
lucro pretendida. Desta forma, era permitido ao fornecedor transferir ao 
cliente os custos adicionais decorrentes da eventual ineficiência de 
seus processos de produção. 

Com o acirramento da concorrência e o surgimento de um consumidor 
mais exigente, o preço passa a ser determinado pelo mercado. Sendo 
assim, a única forma de aumentar ou manter o lucro é através da 
redução dos custos. 

Na Toyota, a redução dos custos através da eliminação das perdas 
passa por uma análise detalhada da cadeia de valor, isto é, a 
seqüência de processos pela qual passa o material, desde o estágio de 
matéria-prima até ser transformado em produto acabado. O processo 
sistemático de identificação e eliminação das perdas passa ainda pela 
análise das operações, focando na identificação dos componentes do 
trabalho que não adicionam valor. 

Na linguagem da engenharia industrial consagrada pela Toyota, perdas 
(MUDA em japonês) são atividades completamente desnecessárias 
que geram custo, não agregam valor e que, portanto, devem ser 
imediatamente eliminadas. Ohno, o grande idealizador do Sistema 
Toyota de Produção, propôs que as perdas presentes no sistema 
produtivo fossem classificadas em sete grandes grupos, a saber: 

1) Perda por super-produção (quantidade e antecipada); 
2) Perda por espera; 
3) Perda por transporte; 
4) Perda no próprio processamento; 
5) Perda por estoque; 
6) Perda por movimentação; 
7) Perda por fabricação de produtos defeituosos. 
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Perda por Superprodução 

De todas as sete perdas, a perda por super-produção é a mais danosa. 
Ela tem a propriedade de esconder as outras perdas e é a mais difícil de 
ser eliminada. 

Existem dois tipos de perdas por superprodução: 

 Perda por produzir demais (superprodução por quantidade) 
 Perda por produzir antecipadamente (superprodução por 

antecipação) 

Perda por Superprodução por Quantidade: é a perda por produzir 
além do volume programado ou requerido (sobram peças/produtos). 
Este tipo de perda está fora de questão quando se aborda a 
superprodução no Sistema Toyota de Produção. É um tipo de perda 
inadmissível sob qualquer hipótese e está completamente superada na 
Toyota. 

Perda por Superprodução por Antecipação: é a perda decorrente de 
uma produção realizada antes do momento necessário, ou seja, as 
peças/produtos fabricadas ficarão estocadas aguardando a ocasião de 
serem consumidas ou processadas por etapas posteriores. Esta é a 
perda mais perseguida no Sistema Toyota de Produção. 
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Perda por Espera 

O desperdício com o tempo de espera origina-se de um intervalo de 
tempo no qual nenhum processamento, transporte ou inspeção é 
executado. O lote fica “estacionado” à espera de sinal verde para 
seguir em frente no fluxo de produção. 

Podemos destacar basicamente três tipos de perda por espera: 

 Perda por Espera no Processo 
 Perda por Espera do Lote 
 Perda por Espera do Operador 

Perda por Espera no Processo: o lote inteiro aguarda o término da 
operação que está sendo executada no lote anterior, até que a 
máquina, dispositivos e/ou operador estejam disponíveis para o início 
da operação (processamento, inspeção ou transporte); 

Perda por Espera do Lote: é a espera a que cada peça componente 
de um lote é submetida até que todas as peças do lote tenham sido 
processadas para, então, seguir para o próximo passo ou operação. 
Esta perda acontece, por exemplo, quando um lote de 1000 peças está 
sendo processado e a primeira peça, após ser processada, fica 
esperando as outras 999 peças passarem pela máquina para poder 
seguir no fluxo com o lote completo. Esta perda é imposta 
sucessivamente a cada uma das peças do lote. Supondo que o tempo 
de processamento na máquina M seja de 10 segundos, a primeira peça 
foi obrigada a aguardar pelo lote todo por 2 horas e 47 minutos (999 
pçs. x 10 segundos) desnecessariamente. 

Perda por Espera do Operador: ociosidade gerada quando o 
operador é forçado a permanecer junto à máquina, de forma a 
acompanhar/monitorar o processamento do início ao fim, ou devido ao 
desbalanceamento de operações. 

Perda por Transporte 

O transporte é uma atividade que não agrega valor, e como tal, pode 
ser encarado como perda que deve ser minimizada. A otimização do 
transporte é, no limite, a sua completa eliminação. A eliminação ou 
redução do transporte deve ser encarada como uma das prioridades no 
esforço de redução de custos pois, em geral, o transporte ocupa 45% 
do tempo total de fabricação de um item. 

As melhorias mais significativas em termos de redução das perdas por 
transporte são aquelas aplicadas ao processo de transporte, obtidas 
através de alterações de lay-out que dispensem ou eliminem as 
movimentações de material. 

Somente após esgotadas as possibilidades de melhorias no processo é 
que, então, as melhorias nas operações de transporte são introduzidas. 
É o caso da aplicação de esteiras rolantes, transportadores aéreos, 
braços mecânicos, talhas, pontes rolantes, etc. 
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Perda no Próprio Processamento 

São parcelas do processamento que poderiam ser eliminadas sem afetar 
as características e funções básicas do produto/serviço. Podem ainda 
ser classificadas como perdas no próprio processamento situações em 
que o desempenho do processo encontra-se aquém da condição ideal. 
Exemplos: a baixa velocidade de corte de um torno por força de 
problemas de ajuste de máquina ou manutenção; o número de figuras 
estampadas em uma chapa metálica menor do que o máximo possível 
devido a um projeto inadequado de aproveitamento de material. 

Perda por Estoque 

É a perda sob a forma de estoque de matéria-prima, material em 
processamento e produto acabado. Uma grande barreira ao combate às 
perdas por estoque é a “vantagem” que os estoques proporcionam de 
aliviar os problemas de sincronia entre os processos. 

No ocidente, os estoques são encarados como um “mal necessário”. O 
Sistema Toyota de Produção utiliza a estratégia de diminuição gradativa 
dos estoques intermediários como uma forma de identificar outros 
problemas no sistema, escondidos por trás dos estoques. 

Perda por Movimentação 

As perdas por movimentação relacionam-se aos movimentos 
desnecessários realizados pelos operadores na execução de uma 
operação. Este tipo de perda pode ser eliminado através de melhorias 
baseadas no estudo de tempos e movimentos. Tipicamente, “a 
introdução de melhorias como resultado do estudo dos movimentos 
pode reduzir os tempos de operação em 10 a 20%”. 

A racionalização dos movimentos nas operações é obtida também 
através da mecanização de operações, transferindo para a máquina 
atividades manuais realizadas pelo operador. Contudo, vale alertar que a 
introdução de melhorias nas operações via mecanização é recomendada 
somente após terem sido esgotadas todas as possibilidades de 
melhorias na movimentação do operário e eventuais mudanças nas 
rotinas das operações. 

Perda por Fabricação de Produtos Defeituosos 

A perda por fabricação de produtos defeituosos é o resultado da geração 
de produtos que apresentem alguma de suas características de 
qualidade fora de uma especificação ou padrão estabelecido e que por 
esta razão não satisfaçam a requisitos de uso. No Sistema Toyota de 
Produção, a eliminação das perdas por fabricação de produtos 
defeituosos depende da aplicação sistemática de métodos de controle 
na fonte, ou seja, junto à causa-raíz do defeito. 

Os Pilares de Sustentação do Sistema Toyota de Produção: JIT e 
Jidoka 
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Não há qualquer novidade em afirmar que as “novas” condições 
concorrenciais que se abateram sobre o mercado mundial, sobretudo 
após as crises do petróleo da década de 70, impuseram severas 
restrições aos ganhos decorrentes da produção em larga escala. 
Contudo, deve ser dito que esta foi uma das causas fundamentais para 
que a Toyota Motor Co. emergisse como detentora de um poderoso e 
eficaz sistema de gerenciamento da produção, perfeitamente 
sintonizado com as novas regras. A urgência na redução dos custos de 
produção fez com que todos os esforços fossem concentrados na 
identificação e eliminação das perdas. Esta passou a ser a base sobre 
a qual está estruturado todo o sistema de gerenciamento da Toyota 
Motor Co. 

É inegável que o JIT tem a surpreendente capacidade de colocar em 
prática o princípio da redução dos custos através da completa 
eliminação das perdas. Talvez, por seu impacto sobre os tradicionais 
métodos de gerenciamento, tenha se criado uma identidade muito forte 
com o próprio TPS. No entanto, o TPS não deve ser interpretado como 
sendo essencialmente o JIT, o que por certo limitaria sua verdadeira 
abrangência e potencialidade. O JIT é nada mais do que uma técnica 
de gestão incorporada à estrutura do TPS que, ao lado do jidoka, 
ocupa a posição de pilar de sustentação do sistema. 

Existem diferentes formas de representar a estrutura do Sistema 
Toyota de Produção. A figura 1 apresenta o TPS com seus dois pilares 
– JIT e Jidoka – e outros componentes essenciais do sistema. 
Segundo este modelo, o objetivo da Toyota é atender da melhor 
maneira as necessidades do cliente, fornecendo produtos e serviços da 
mais alta qualidade, ao mais baixo custo e no menor lead time 
possível. Tudo isso enquanto assegura um ambiente de trabalho onde 
segurança e moral dos trabalhadores constitua-se em preocupação 
fundamental da gerência. 

 

  
 

A Estrutura do Sistema Toyota de Produção 
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Just-In-Time 

A expressão em inglês "Just-In-Time" foi adotada pelos japoneses, mas 
não se consegue precisar a partir de quando ela começou a ser 
utilizada. Fala-se do surgimento da expressão na indústria naval, sendo 
incorporada, logo a seguir, pelas indústrias montadoras. Portanto, já 
seria um termo conhecido e amplamente utilizado nas indústrias antes 
das publicações que notabilizaram o JIT como um desenvolvimento da 
Toyota Motor Co. No entanto, Ohno afirma que o conceito JIT surgiu da 
idéia de Kiichiro Toyoda de que, numa indústria como a automobilística, 
o ideal seria ter todas as peças ao lado das linhas de montagem no 
momento exato de sua utilização. 

Just-In-Time significa que cada processo deve ser suprido com os itens 
certos, no momento certo, na quantidade certa e no local certo. O 
objetivo do JIT é identificar, localizar e eliminar as perdas, garantindo um 
fluxo contínuo de produção. A viabilização do JIT depende de três 
fatores intrinsecamente relacionados: fluxo contínuo, takt time e 
produção puxada. 

O fluxo contínuo é a resposta à necessidade de redução do lead time de 
produção. A implementação de um fluxo contínuo na cadeia de 
agregação de valor normalmente requer a reorganização e rearranjo do 
layout fabril, convertendo os tradicionais layouts funcionais (ou layouts 
por processos) – onde as máquinas e recursos estão agrupadas de 
acordo com seus processos (ex.: grupo de fresas, grupo de retíficas, 
grupo de prensas, etc.) – para células de manufatura compostas dos 
diversos processos necessários à fabricação de determinada família de 
produtos. 

A conversão das linhas tradicionais de fabricação e montagem em 
células de manufatura é somente um pequeno passo em direção à 
implementação da produção enxuta. O que realmente conduz ao fluxo 
contínuo é a capacidade de implementarmos um fluxo unitário (um a um) 
de produção, onde, no limite, os estoques entre processos sejam 
completamente eliminados (vide representação da figura 2). Desta forma 
garantimos a eliminação das perdas por estoque, perdas por espera e 
obtemos a redução do lead time de produção. 
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Fluxo de Produção Tradicional versus Fluxo Unitário Contínuo 
 
A implementação de um fluxo contínuo de produção torna necessário um perfeito 
balanceamento das operações ao longo da célula de fabricação/montagem. A 
abordagem da Toyota para o balanceamento das operações difere diametralmente 
da abordagem tradicional. Conforme demonstra a figura 3, o balanceamento 
tradicional procura nivelar os tempos de ciclo de cada trabalhador, de forma a fazer 
com que ambos trabalhadores recebam cargas de trabalho semelhantes. O tempo de 
ciclo é o tempo total necessário para que um trabalhador execute todas as operações 
alocadas a ele. 

 
Balanceamento de Operações Tradicional 
 

Na Toyota, o balanceamento das operações está fundamentalmente 
ligado ao conceito do takt time. O takt time é o tempo necessário para 
produzir um componente ou um produto completo, baseado na 
demanda do cliente. Em outras palavras, o takt time associa e 
condiciona o ritmo de produção ao ritmo das vendas. Na lógica da 
“produção puxada” pelo cliente, o fornecedor produzirá somente 
quando houver demanda de seu cliente. O takt time é dado pela 
seguinte fórmula: 

Takt time = Tempo total disponível 
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Demanda do cliente 

Portanto, no exemplo ilustrado na figura 4, o takt time = 50 segundos é 
calculado conforme segue: 

Demanda = 576 peças/dia 

Tempo total disponível = 8 horas (28.800 segundos) 

Takt time = 28.800 segundos  576 peças = 50 segundos/peça 

 

 

Balanceamento de Operações na Toyota 

Logo, como a lógica é “produzir ao ritmo da demanda”, o tempo de ciclo 
de cada operador deve ser idealmente igual ao takt time. Portanto, ao 
invés de termos dois operadores com tempos de ciclo de 30 segundos, 
conforme o balanceamento da figura 3, procuramos alocar todas as 
operações a um único operador (vide coluna “soma dos tempos de ciclo” 
na figura 4) para, logo a seguir, como resultado de um processo de 
melhoria (kaizen), reduzir o tempo de ciclo deste operador até ficar 
compatível com o takt time de 50 segundos (coluna “Depois do Kaizen” 
da figura 4). 

O conceito de produção puxada confunde-se com a própria definição de 
Just-In-Time, que é produzir somente os itens certos, na quantidade 
certa e no momento certo. No Sistema Toyota de Produção, o ritmo da 
demanda do cliente final deve repercutir ao longo de toda a cadeia de 
valor, desde o armazém de produtos acabados até os fornecedores de 
matérias-primas. A informação de produção deve fluir de processo em 
processo, em sentido contrário ao fluxo dos materiais, isto é, do 
processo-cliente para o processo-fornecedor. 

Um sistema de produção trabalhando sob a lógica da produção puxada 
produz somente o que for vendido, evitando a super-produção. Ainda, 
sob esta lógica, a programação da produção é simplificada e auto-
regulável, eliminando as contínuas reavaliações das necessidades de 
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produção e as interferências das instruções verbais, características da 
produção empurrada. 

A produção puxada na Toyota é viabilizada através do kanban, um 
sistema de sinalização entre cliente e fornecedor que informa ao 
processo-fornecedor exatamente o que, quanto e quando produzir. O 
sistema kanban tem como objetivo controlar e balancear a produção, 
eliminar perdas, permitir a reposição de estoques baseado na 
demanda e constituir-se num método simples de controlar visualmente 
os processos. Existem diversos tipos de sistema kanban; o sistema 
representado na figura 5 é o sistema kanban de dois cartões, também 
conhecido como kanban do tipo A. 

 

Sistema Kanban: Produção Puxada 

Através do sistema kanban, o processo subseqüente (cliente) vai até o 
super-mercado (estoque) do processo anterior (fornecedor) de posse 
do kanban de retirada que lhe permite retirar deste estoque 
exatamente a quantidade do produto necessária para satisfazer suas 
necessidades. O kanban de retirada então retorna ao processo 
subseqüente acompanhando o lote de material retirado. No momento 
da retirada do material pelo processo subseqüente, o processo anterior 
recebe o sinal para iniciar a produção deste item através do kanban de 
produção, que estava anexado ao lote retirado. 

Jidoka 

Em 1926, quando a família Toyoda ainda concentrava seus negócios 
na área têxtil, Sakichi Toyoda inventou um tear capaz de parar 
automaticamente quando a quantidade programada de tecido fosse 
alcançada ou quando os fios longitudinais ou transversais da malha 
fossem rompidos. Desta forma, ele conseguiu dispensar a atenção 
constante do operador durante o processamento, viabilizando a 
supervisão simultânea de diversos teares. Esta inovação revolucionou 
a tradicional e centenária indústria têxtil. 

Em 1932, o recém-formado engenheiro mecânico Taiichi Ohno 
integrou-se à Toyoda Spinning and Weaving, onde permaneceu até ser 
transferido para a Toyota Motor Company Ltd. em 1943. Tendo 
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recebido “carta-branca” de Kiichiro Toyoda, então presidente do grupo, 
Ohno começou a introduzir mudanças nas linhas de fabricação da 
fábrica Koromo da Toyota Motor Company em 1947. 

Ohno sabia que havia duas maneiras de aumentar a eficiência na linha 
de fabricação: aumentando a quantidade produzida ou reduzindo o 
número de trabalhadores. Em um mercado discreto como o mercado 
doméstico japonês há epoca, era evidente que o incremento na 
eficiência só poderia ser obtido a partir da diminuição do número de 
trabalhadores. A partir daí, Ohno procurou organizar o layout em linhas 
paralelas ou em forma de "L", de maneira que um trabalhador pudesse 
operar 3 ou 4 máquinas ao longo do ciclo de fabricação, conseguindo 
com isso, aumentar a eficiência da produção de 2 a 3 vezes. 

A implementação desta nova forma de organização exigiu de Ohno a 
formulação da seguinte questão: “Porque uma pessoa na Toyota Motor 
Company é capaz de operar apenas uma máquina enquanto na fábrica 
têxtil Toyoda uma operadora supervisiona 40 a 50 teares automáticos?” 
A resposta era que as máquinas na Toyota não estavam preparadas 
para parar automaticamente quando o processamento estivesse 
terminado ou quando algo de anormal acontecesse. 

A invenção de Sakichi Toyoda, aplicada às máquinas da Toyota Motor 
Company, deu origem ao conceito de Jidoka ou autonomação, como 
também é conhecido. Na verdade, a palavra jidoka significa 
simplesmente automação. Ninben no aru jidoka expressa o verdadeiro 
significado do conceito, ou seja, que a máquina é dotada de inteligência 
e toque humano. 

Ainda que o jidoka esteja freqüentemente associado à automação, ele 
não é um conceito restrito às máquinas. No TPS, jidoka é ampliado para 
a aplicação em linhas de produção operadas manualmente. Neste caso, 
qualquer operador da linha pode parar a produção quando alguma 
anormalidade for detectada. Jidoka consiste em facultar ao operador ou 
à máquina a autonomia de parar o processamento sempre que for 
detectada qualquer anormalidade. 

A idéia central é impedir a geração e propagação de defeitos e eliminar 
qualquer anormalidade no processamento e fluxo de produção. Quando 
a máquina interrompe o processamento ou o operador pára a linha de 
produção, imediatamente o problema torna-se visível ao próprio 
operador, aos seus colegas e à sua supervisão. Isto desencadeia um 
esforço conjunto para identificar a causa fundamental e eliminá-la, 
evitando a reincidência do problema e conseqüentemente reduzindo as 
paradas da linha. 

Quando Ohno iniciou suas experiências com o jidoka, as linhas de 
produção paravam a todo instante, mas à medida que os problemas iam 
sendo identificados, o número de erros começou a diminuir 
vertiginosamente. Hoje, nas fábricas da Toyota, o rendimento das linhas 
se aproxima dos 100%, ou seja, as linhas praticamente não param. 
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A Separação entre a Máquina e o Homem 

A relação entre a máquina e o homem, caracterizada pela permanência 
do operador junto à máquina durante a execução do processamento, 
não é tão fácil de ser rompida, pois é uma prática característica da 
indústria tradicional. No entanto, o aprimoramento de dispositivos 
capazes de detectar anormalidades promoveu a separação entre a 
máquina e o homem e contribuiu para o desenvolvimento de funções 
inteligentes nas máquinas (automação com funções humanas). 

A separação entre a máquina e o homem é um requisito fundamental 
para a implementação do jidoka. Na prática, a separação que ocorre é 
entre a detecção da anormalidade e a solução do problema. A 
detecção pode ser uma função da máquina, pois é técnica e 
economicamente viável, enquanto a solução ou correção do problema 
continua como responsabilidade do homem. Desta forma, a 
transferência das atividades manuais e funções mentais (inteligência) 
do homem para a máquina, permite que o trabalhador opere mais de 
uma máquina simultaneamente (vide figura 6).  

 

Separação entre o Homem e a Máquina 

No Sistema Toyota de Produção, não importa se a máquina executa as 
funções de fixação/remoção da peça e de acionamento, 
automaticamente. O importante é que, antes disto, ela tenha a 
capacidade de detectar qualquer anormalidade e parar imediatamente. 

Poka-Yoke 

O segundo componente do pilar jidoka é o dispositivo poka-yoke. O 
poka-yoke é um mecanismo de detecção de anormalidades que, 
acoplado a uma operação, impede a execução irregular de uma 
atividade. O poka-yoke é uma forma de bloquear as principais 
interferências na execução da operação. 

Os dispositivos poka-yoke são a maneira pela qual o conceito do jidoka 
é colocado em prática. A aplicação dos dispositivos poka-yoke permite 
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a separação entre a máquina e o homem e o decorrente exercício do 
jidoka. 

Na Toyota, os dispositivos poka-yoke são utilizados na detecção da 
causa-raíz dos defeitos, ou seja, os erros na execução da operação. 
Para tanto, são aplicados em regime de inspeção 100% associados à 
inspeção na fonte. A utilização de dispositivos poka-yoke associados à 
inspeção sucessiva ou auto-inspeção somente se justifica em casos de 
inviabilidade técnica ou econômica para a aplicação na fonte. 

Operações Padronizadas 

Os pilares JIT e Jidoka estão assentados sobre uma base formada pelo 
heijunka (nivelamento da produção), operações padronizadas e kaizen 
(melhoria contínua). O primeiro desses elementos – a operação 
padronizada – pode ser definido como um método efetivo e organizado 
de produzir sem perdas. 

A padronização das operações procura obter o máximo de produtividade 
através da identificação e padronização dos elementos de trabalho que 
agregam valor e da eliminação das perdas. O balanceamento entre os 
processos e a definição do nível mínimo de estoque em processamento 
também são objetivos da padronização das operações. 

Os componentes da operação padronizada são: o takt time, a rotina-
padrão de operações e a quantidade-padrão de inventário em 
processamento (vide figura 7). 

 

Componentes da Operação Padronizada 

A rotina-padrão de operações é um conjunto de operações executadas 
por um operador em uma seqüência determinada, permitindo-lhe repetir 
o ciclo de forma consistente ao longo do tempo. A determinação de uma 
rotina-padrão de operações evita que cada operador execute 
aleatoriamente os passos de um determinado processo, reduzindo as 
flutuações de seus respectivos tempos de ciclo e permitindo que cada 
rotina seja executada dentro do takt time, de forma a atender a 
demanda. 
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A quantidade-padrão de inventário em processamento é a mínima 
quantidade de peças em circulação necessária para manter o fluxo 
constante e nivelado de produção. Este nível pode variar de acordo 
com os diferentes layouts de máquina e rotinas de operações. Se a 
rotina de operações segue na mesma ordem do fluxo do processo, é 
necessário somente uma peça em processamento em cada máquina, 
não sendo necessário manter qualquer estoque entre as máquinas. Se 
a rotina é executada em direção oposta à seqüência de 
processamento, é necessário manter no mínimo uma peça entre as 
operações. 

Na determinação da quantidade-padrão de inventário em 
processamento, devem ser considerados os pontos de teste e 
verificação do produto. Pequenas quantidades podem ser requeridas 
nestes pontos. Outra questão importante é a influência da temperatura. 
Deve-se considerar a quantidade necessária para que a elevação de 
temperatura provocada pela operação anterior seja compensada. 

Heijunka – Nivelamento da Produção 

Heijunka é a criação de uma programação nivelada através do 
seqüenciamento de pedidos em um padrão repetitivo e do nivelamento 
das variações diárias de todos os pedidos para corresponder à 
demanda no longo prazo. Dito de outra maneira, heijunka é o 
nivelamento das quantidades e tipos de produtos. 

A programação da produção através do heijunka permite a combinação 
de itens diferentes de forma a garantir um fluxo contínuo de produção, 
nivelando também a demanda dos recursos de produção. O heijunka, 
da forma como é utilizado na Toyota, permite a produção em pequenos 
lotes e a minimização dos inventários. 

O exemplo a seguir ilustra de forma clara a mecânica do heijunka. A 
Tabela 1 apresenta as demandas para 5 diferentes modelos de 
automóveis. A última coluna apresenta os takt times para cada modelo, 
assumindo que a fábrica tivesse condições de dedicar uma linha de 
montagem para cada um dos modelo. No entanto, sabe-se que na 
prática os diferentes modelos devem ser montados em uma única linha 
de montagem. Neste caso, se todas as 480 unidades forem montadas 

nesta linha, o takt time deve ser de 1 minuto (480 minutos  480 
unidades). Como, então, satisfazer diferentes demandas se o ritmo da 
linha é único e constante? 
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Nivelamento da Produção de 5 Modelos 

A resposta é proporcionada pelo heijunka, que define uma determinada 
seqüência de montagem (neste caso hipotético, AABACDAE) que, se 
repetida ciclicamente, é capaz de atender a demanda de cada um dos 
diferentes modelos como se estivessem sendo montados em linhas 
exclusivas, conforme representado na figura 8. 

 

Fig. 8 – Linha de Montagem Nivelada 

Kaizen: Melhoria Contínua 

O terceiro componente da base sobre a qual estão assentados os pilares 
do TPS é o kaizen. Kaizen é a melhoria incremental e contínua de uma 
atividade, focada na eliminação de perdas (muda), de forma a agregar 
mais valor ao produto/serviço com um mínimo de investimento. 

A prática do kaizen depende do contínuo monitoramento dos processos, 
através da utilização do ciclo de Deming (ciclo PDCA). Este processo 
desenvolve-se a partir da padronização da melhor solução e 
subseqüente melhoria deste padrão, garantindo que os pequenos e 
incrementais ganhos sejam incorporados às práticas operacionais. 

A figura 9 apresenta a importância da relação entre padronização e o 
kaizen. A melhoria estável, que permitirá lançar o processo no próximo 
nível, só pode ser alcançada a partir de processos padronizados. A 
subida pela escada (processo de kaizen) só pode ser considerada 
segura e contínua se todos os degraus (padronização das operações), 
um após o outro, forem construídos de forma sólida e consistente. A 
prática do kaizen sem padronização corresponde a tentativa de subir a 
escada, depositando-se todo o peso do corpo sobre um degrau mal 
estruturado; o risco do degrau ruir e com ele nos levar escadaria abaixo 
é iminente. 
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UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
O que você entendeu por melhoria contínua? 
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Ainda falando de MELHORIA CONTÍNUA  

 
Ter vontade e querer melhorar continuamente é preciso, tanto em âmbito 
pessoal, quanto em âmbito profissional. Portanto, preocupar-se com a melhoria 
contínua significa preocupar-se com a sobrevivência, pois, esta contribui e 
muito para alavancar uma organização. Preocupar-se em fazer melhor todos os 
dias tornou-se extremamente necessário.  

 
Metodologia Kaizen  
 
O Kaizen significa a busca da melhoria contínua, da qual reflete diretamente 
junto à produtividade e à qualidade sem gasto ou com o mínimo investimento. 
De acordo com FERREIRA et al. (2000) a Metodologia Kaizen é desenhada 
segundo as seguintes características: as pessoas na organização desenvolvem 
suas atividades melhorando-as sempre, por meio de reduções de custos e 
alternativas de mudanças inovadoras; o trabalho coletivo prevalece sobre o 
individual; o ser humano é visto como um dos bens mais valiosos da 
organização e deve ser estimulado a direcionar seu trabalho para as metas 
compartilhadas da empresa, atendendo suas necessidades humanas; 
satisfação e responsabilidade são valores coletivos.  
 
O conceito de Kaizen desenvolvido por IMAI (1994) engloba uma série de 
inovações da Gestão Japonesa: controle da qualidade total e gestão da 
qualidade total; just in time; kanban; zero defeito; círculos de qualidade; 
sistemas de sugestões; manutenção preventiva total; orientação para o 
consumidor; automação; disciplina no local de trabalho; atividades em grupos 
pequenos; relações cooperativas entre administração e mão-de-obra; melhoria 
da produtividade e desenvolvimento de novos produtos.  
 
Ainda, de acordo com IMAI (1994) existem dez mandamentos que devem ser 
seguidos na metodologia Kaizen, como seguem: 
 
• O desperdício deve ser eliminado; 
• Melhorias graduais devem ser feitas continuamente;  
• Todos os colaboradores devem estar envolvidos, sejam gestores do topo e 
intermediários, ou pessoal de base, o Kaizen não é elitista;  
• É baseado em uma estratégia barata, acreditando que um aumento de 
produtividade pode ser obtido sem investimentos significativos, não se aplicam 
somas astronômicas em tecnologias e consultores;  
• Aplica-se em qualquer lugar e não somente dentro da cultura japonesa;  
• Apóia-se em uma gestão visual, total transparência de procedimentos, 
processos e valores, tornando os problemas e os desperdícios visíveis aos 
olhos de todos; 
• Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor, chão de fábrica;  
• Orienta-se para os processos;  
• Dá prioridade às pessoas, acredita que o esforço principal de melhoria deve 
vir de uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas (orientação 
pessoal para a qualidade, trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação 
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do moral, autodisciplina, círculos de qualidade e prática de sugestões 
individuais ou de grupo);  
• O lema essencial da aprendizagem organizacional é: aprender fazendo. 
 
Contudo, vale ressaltar que uma das principais discussões da metodologia 
Kaizen está relacionada com os processos de melhorias contínuas. Neste 
sentido vale observar que o processo de melhoria contínua é um grande 
objetivo para as corporações industriais e organizações que desejam atingir 
uma posição sólida e reconhecida no mercado atual.  

 
O processo de melhoria contínua traz algumas importantes vertentes que o 
torna efetivo e traduzem os caminhos da metodologia Kaizen: a análise de 
valor; a eliminação de desperdícios; a padronização; a racionalização da 
força de trabalho; o sistema just in time, entre outros. Tem-se que a partir do 
uso destas vertentes efetivamente se pode afirmar que a organização está 
buscando um processo de melhoria contínua. 

 
Trecho extraído do artigo Robson Rebeche - acesso em 
http://www.aedb.br/seget/artigos06/868_Sistema%20Operacional%20Kaizen.pdf 
 

Mas, o que é Kaizen? 
É uma palavra de origem japonesa que significa literalmente: mude para 
tornar-se melhor. 
KAI = MUDE  
ZEN = BOM 
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Como  isto pode melhorar? Como minha vida pessoal pode melhorar? Como 
minha vida profissional pode melhorar? Como meus resultados podem 
melhorar? 

Perguntas! Elas te tiram da zona de conforto mental trazendo novos 
estímulos, que trazem novas ideias, que ocasionam novas soluções. 

Agora, falaremos sobre um método japonês que prega a melhoria contínua e 
isto vai com certeza te ajudar a entrar no fluxo do sucesso e fazer acontecer. 

No contexto empresarial, o kaizen é uma metodologia que permite baixar os 
custos e melhorar a produtividade. Mas podemos usar esta filosofia em nossa 
vida para alcançarmos o que desejamos também! 

Para você alcançar resultados diferentes, precisa em primeiro lugar ser 
diferente. E tudo começa por sua mente. Por onde começar para fazer 
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acontecer então? Expandindo sua mentalidade! Pessoas de sucesso tem 
invariavelment uma mentalidade de sucesso. 

1. Planejar 

Pergunte-se sempre: Como posso melhorar? O que você deseja fazer 
acontecer? Faça esta pergunta para os processos que envolvem isto. 

Ex: Você quer ter mais produtividade. Pegue papel e caneta e anote tudo o que 
pode melhorar em seu dia para melhorar sua produtividade. 

2. Fazer 

Aquilo que pode fazer, comece hoje mesmo a fazer e mudar! Só assim saberá 
se dará certo ou não. Testar é a chave. 

3. Checar 

Meça os resultados da mudança. No exemplo: O dia foi mais produtivo? Quais 
foram os resultados disto na prática? Anote tudo e analise o que deu certo! 

4. Agir 

Estabeleça aquilo que deu certo como novo padrão e a partir de então utilize o 
kaizen para cada processo daquilo que deseja mudar em sua vida! 

PLANEJAR / FAZER / CHECAR / AGIR 

Desta forma estará sempre no processo de melhoria contínua 
expandindo sua mente te levando ao sucesso desejado! 

E não se esqueça: sempre é tempo de fazer acontecer!  

. 

Site: https://patypegorin.net/kaizen/ 
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Publicado em 19 de Janeiro de 2018  

Site: https://www.siteware.com.br/metodologias/bsc-balanced-scorecard/ 

 

O mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa 

dia após dia. A grande concorrência, a corrida em busca da satisfação dos 

clientes e a necessidade de aprimorar os processos da organização em um 

mundo cada vez mais globalizado fazem com que a utilização de metodologias 

e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais para o 

sucesso. 

As organizações com boas estratégias entendem a necessidade de investirem 

no gerenciamento de ativos tangíveis e intangíveis para alcançarem objetivos. 

Aqui no blog já abordamos algumas dessas metodologias, como o OKR, 

PDCA e o FCA. Hoje vamos falar um pouco sobre o BSC Balanced Scorecard. 

O Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido como BSC, é uma 

metodologia de medição e gestão de desempenho utilizada desde 1992. Seu 

conceito é amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que 

desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica, estando presente em 

grandes empresas, dentro e fora do Brasil. 

Continue lendo e saiba mais sobre essa importante metodologia! 
 

Como o BSC Balanced Scorecard surgiu? 

O BSC foi criado pelos professores Kaplan e Norton, da Harvard Business 

School. Seu início foi em 1992, quando eles lançaram o primeiro artigo sobre o 

conceito. Este artigo tratava da ferramenta como uma forma de medição de 

resultados e definição de objetivos. Sua grande diferença, no entanto, se deu 

pela utilização de diversos tipos de indicadores. 

Essa visão ampla e inovadora dos pesquisadores, que surgiu como resposta às 

limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, fez com que 

o método tivesse grande repercussão, tanto no meio acadêmico quanto no meio 

empresarial. Com esse artigo, os autores começaram uma revolução 

inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de 

apenas medidas financeiras para a avaliação. Dessa forma, eles mostraram 

como a satisfação dos clientes e a qualidade também são fatores essenciais para 

o sucesso. 
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Posteriormente ao primeiro artigo, foram publicados outros 5 livros sobre o 

assunto. Durante esses 26 anos, o conceito do BSC Balanced Scorecard foi 

adaptado para diferentes situações e organizações, sendo constantemente 

atualizado. O último livro, Execution Premium (2008), se adapta aos desafios da 

era digital, a qual vivemos intensamente na última década. 
O que é o BSC Balanced Scorecard? 

A sigla BSC é traduzida como Indicadores Balanceados de Desempenho. O BSC 

Balanced Scorecard é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os 

colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa. Para 

Kaplan e Norton, existem três passos essenciais para construir uma boa gestão, 

sendo eles: descrição, medição e gerenciamento. 

Conceitualmente, o BSC Balanced Scorecard parte do princípio de que uma 

empresa deve considerar outras perspectivas, tão importantes quanto as 

contábeis, para avaliar seu desempenho de forma eficaz. Portanto, o BSC é um 

modelo de avaliação e de performance organizacional. Ele é uma ferramenta 

facilitadora, como um painel de controle, que ajuda a equipe a se 

desenvolver para alcançar objetivos comuns.  

Para ficar mais claro: imagine estar viajando de avião para um lugar distante. 

Para o piloto, analisar apenas o velocímetro parece muito arriscado para 

determinar a segurança e o sucesso da viagem, não é mesmo? Para isso, o 

monitoramento e o desempenho de diversos outros aspectos são fundamentais. 

Esse é o papel do BSC nas empresas. Ele dá atenção a indicadores específicos 

que permitem que o gestor consiga orientar seu negócio de forma segura e 

satisfatória. Dessa forma, a margem de erros diminui drasticamente. O BSC não 

é um fim por si só, ele é uma ferramenta de gestão que pode ser utilizada não 

somente para medir o desempenho organizacional, mas também para estabelecer 

metas (individuais e em equipe), remuneração, alocação de recursos, 

planejamento, orçamento, feedback e aprendizagem estratégica. 
O BSC Balanced Scorecard é composto por quais aspectos? 

Mapa estratégico: o mapa é uma ferramenta que ajuda a implementar a 

estratégia da empresa. De representação visual, o mapa é uma síntese das 

medidas importantes tomadas com foco no desenvolvimento. 

Você sabia que menos de 10% das estratégias das empresas são, de fato, 

executadas? E que na maioria das falhas, aproximadamente em 70% delas, o 

problema não é da estratégia e sim da execução?  

A construção da estratégia é um passo essencial para o desenvolvimento e para a 

implementação do BSC. Para isso, é preciso dominar toda a trajetória do negócio 

e saber para onde se deseja ir. Um bom planejamento da execução é o diferencial 

entre empresas que possuem estratégia e empresas que conseguem tira-la do 

papel. 

Objetivo estratégico: são os objetivos previamente definidos pela organização, 

que devem ser baseados nas aspirações a longo prazo. 

Indicadores: são os indicadores que medem o sucesso do alcance do objetivo. 

Independentemente dos tipos de indicadores escolhidos para cada meta, eles 

precisam ser: claros, de fácil obtenção e mensuráveis. 
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Metas: é necessário estabelecer metas que farão parte do percurso até o 

alcance do objetivo estratégico.  

Entenda a diferença entre metas e objetivos! 

Plano de ação: é o conjunto de medidas e ações necessárias escolhidas para 

alcançar os objetivos estratégicos. 
 

Quais são os benefícios do BSC Balanced Scorecard? 

Agora que você já sabe de onde surgiu o Balanced Scorecard e o que a 

metodologia propõe, descubra seus benefícios: 

 Permite uma melhor visualização do futuro; 

 Permite a melhoria de resultados; 

 Coloca em prática planos de ação; 

 Melhoria contínua da qualidade e do desempenho; 

 Monitoramento, medição e direcionamento de ações; 

 Favorece a comunicação e o feedback entre a equipe; 

 Promove ajustes e correções nos planos de ação; 

 Alinhamento de indicadores-chave com os objetivos estratégicos da organização; 

 Estimula uma cultura de aprendizado.  

Mas como determinar quais indicadores são importantes de serem observados 
numa organização? 

Kaplan e Norton determinaram quatro essenciais, que são chamados de 

perspectivas: 

 

http://www.efivest.com/
https://www.siteware.com.br/projetos/o-que-sao-metas/


PRÁTICAS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

47 

 

Perspectiva Financeira  

Se pergunte: Como nos vemos e como os acionistas nos veem? 

Essa perspectiva tem o objetivo de analisar os impactos das decisões estratégicas 

nas metas estabelecidas. É necessário esclarecer os objetivos financeiros a longo 

prazo, ligando eles a um plano de ação que esteja atrelado aos processos 

financeiros, aos clientes, aos processos internos e também aos funcionários e 

sistemas para se chegar num resultado satisfatório. 

Para pensar sobre essa perspectiva, é importante refletir sobre a visão que a 

empresa quer passar para os acionistas e qual ela realmente está passando. Os 

indicadores financeiros não são deixados de lado na metodologia do Balanced 

Scorecard, pelo contrário. Eles são muito importantes e geralmente são um 

sintoma do que está dando certo e do que está dando errado na organização. 

O objetivo do BSC Balanced Scorecard não é ignorar a existência dessa 

perspectiva, mas mostrar que as outras são tão importantes quanto. Na 

perspectiva financeira, o sucesso pode ser medido pela lucratividade, pelo 

crescimento da empresa e pelo aumento do valor para os acionistas. Se os 

resultados não estão sendo como o esperado, o problema pode ser resultado de: 

má execução, implantação ou da definição das estratégias.  

 
Perspectiva do Cliente 

Se pergunte: Como o cliente enxerga a organização? 

É onde é verificada a participação da empresa no mercado e a satisfação dos 

clientes. É importante identificar seus stakeholders e selecionar os resultados 

que serão avaliados, como participação de mercado, aquisição, retenção, 

satisfação e rentabilidade. 

Pense nas características que atrairão esse público, como características do 

produto (funcionalidade, qualidade e preço), a relação com o cliente (qualidade 

da experiência de compra e relações pessoais) e a imagem e reputação. Nesse 

aspecto, é importante saber qual a visão dos clientes sobre a empresa. 

Segundo os autores, essa perspectiva deve contar com a análise dos seguintes 

pontos: 

 Participação de mercado: proporção de vendas em relação ao número de clientes de 

acordo com o mercado em que a empresa atua; unidades vendidas e capital investido; 

 Retenção de clientes: percentual de clientes que a unidade mantém relações 

comerciais; 

 Captação de clientes: percentual de clientes novos adquiridos; 

 Satisfação dos clientes: nível de satisfação relativo a critérios previamente 

estabelecidos; 

 Lucratividade do cliente: medição relativa ao lucro da empresa no nicho específico, 

incluindo as despesas necessárias para atender o cliente. 
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Perspectiva dos Processos Internos 

Se pergunte: Como podemos melhorar?  

Aqui, é importante focar na qualidade dos processos realizados, assim como no 

grau de inovação inserido neles. A produtividade, tecnologia, custo e tempo de 

desenvolvimento devem ser analisados com foco na constante reparação de 

danos, melhoria e excelência dos processos. 

Um dos diferenciais do BSC nessa perspectiva é a inserção de novas técnicas 

em diversas fases dos processos internos para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico e, como resultado, se sobressair no mercado. A eficiência é uma 

consequência do engajamento da equipe. Kaplan aponta 3 características 

essenciais para essa perspectiva: 

 Inovação: foco em atender necessidades dos clientes-alvo e estar pensando sempre à 

frente; 

 Operação: aprimoramento do custo, qualidade e tempo de resposta. A operação inicia 

com o pedido do produto/serviço e termina em sua entrega; 

 Pós-venda: essencial para a construção da reputação da empresa. Inclui garantias, 

consertos, comunicação bem-sucedida, devoluções etc. 

Perspectiva do Aprendizado e 

Crescimento 

Se pergunte: Como podemos crescer e criar valor? 

Essa perspectiva é a responsável por avaliar a satisfação interna dos 

colaboradores. Procure pautar os ativos intangíveis conquistados, ou seja, 

aqueles que não são financeiros, mas fazem parte do desenvolvimento da 

organização ao pensar em um futuro de sucesso. 

Os objetivos e medidas de infraestrutura necessários para atingir com sucesso 

os objetivos também entram nesse aspecto. É preciso questionar 

constantemente a capacidade da empresa de crescimento e melhoria. 

Indicadores importantes para medir o sucesso dessa perspectiva são: 

 Rotatividade de colaboradores; 

 Engajamento; 

 Capacitação; 

 Treinamentos; 

 Satisfação.  

Como implementar o BSC na minha empresa? 

Kaplan e Norton definiram quatro processos de gerenciamento essenciais para 

a implantação do Balanced Scorecard, de acordo com a imagem abaixo: 
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Traduzir a visão e estratégia 

Esse primeiro passo tem o propósito de harmonizar e unir a visão da empresa à 

estratégia criada para o alcance dos objetivos. Essa tradução deve ser feita com 

todos os colaboradores da empresa, desde os cargos mais altos até os mais 

baixos. Só assim os mapas estratégicos poderão ser criados, tornando a estratégia 

mais clara e de fácil visualização para a equipe. Dessa forma, o processo se torna 

mais dinâmico, focado e claro. Portanto: clareie a visão; estabeleça consenso; 

traduza a visão e as estratégias.  
 

Comunicar e vincular  

O engajamento e a compreensão da equipe em relação ao plano de ação é o que 

fará o BSC funcionar. Comunique a estratégia da empresa horizontal e 

verticalmente. Com uma comunicação eficaz, os objetivos organizacionais e 

individuais se integram de forma mais efetiva. Portanto: comunique e eduque; 

estabeleça metas e vincule recompensas aos indicadores de desempenho. 

 

Planejar e fixar objetivos 

Para que a estratégia funcione, é preciso alinhar as ações aos recursos 

disponíveis. Ter controle do orçamento, reservar e adquirir recursos para 

alcançar objetivos é parte fundamental do planejamento e da execução. Portanto: 

fixe os objetivos; alinhe as ações estratégicas; aloque recursos e estabeleça 

pontos de controle. 

 
Dar feedbacks  

Os feedbacks são essenciais para a organização ter um crescimento e 

aprendizado estratégico. A gestão estratégica é um processo contínuo e, para 

funcionar, precisa do constante aprimoramento de cada colaborador. Portanto: 

articule uma visão compartilhada e dê um feedback estratégico para a equipe. 

Dessa forma, a revisão da estratégia e o aprendizado se tornam alcançáveis.  
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Um pouco de humor 
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Cuidados ao implantar o BSC Balanced Scorecard: 

O BSC Balanced Scorecard é utilizado por empresas dos mais diversos 

segmentos e tamanhos ao redor de todo o mundo. Como o BSC é uma 

metodologia flexível, ele pode ser facilmente adaptado para diversos 

mercados. No entanto, é importante ter atenção para não cometer erros comuns: 

1. O BSC é um meio, não um fim! Ele auxilia na implementação da estratégia, 

mas não tem o papel de construí-la. Dessa forma, só comece a implementar um 

Scorecard quando sua empresa tiver maturidade de gestão suficiente para criar 

uma estratégia eficaz. 
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2. Cuidado ao analisar os indicadores. Como os indicadores são novos, suas 

análises podem acabar sendo muito imprecisas. A ausência de uma base 

histórica de comparação e análise pode prejudicar o processo. Portanto, tenha 

cautela e analise meticulosamente.  

3. A alta direção precisa estar engajada. O engajamento é importante em 

equipes de todos os níveis, mas a falta de engajamento entre a liderança destrói 

completamente a implantação do BSC. A dificuldade de sair do status quo é 

uma situação comum em toda implementação metodológica, mas com uma boa 

cultura de mudanças é possível mover a organização para frente.  

 
4. Sem treinamento não existe mudança. Absolutamente todos os envolvidos 

– de forma maior ou menor – pelo BSC precisam ser treinados para 

executar suas funções de forma satisfatória. As pessoas precisam saber quais 

são suas funções, como e por que elas precisam ser feitas e, principalmente, 

onde elas se encaixam no plano estratégico. Uma peça-chave do sucesso que 

muitas organizações acabam deixando de lado é a de passar uma visão ampla 

da estratégia (big picture) para todos os colaboradores.  

 
ResumindoBSC (Balanced Scorecard )  
 
Esta ferramenta contribuiu e muito para que a melhoria contínua aconteça 
dentro da organização, esta sigla pode ser traduzida como:  
 
Indicadores Balanceados de Desempenho.  
 
Assim, o Balanced Scorecard é mais que uma mensuração de desempenho. 
Ela se constitui em valiosa ferramenta estratégica de gestão; permite que a 
organização avalie; obtenha feedback do cumprimento das ações; sincroniza 
tanto o negócio quanto o serviço e todos os colaboradores em prol dos 
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objetivos organizacionais; contribui para que haja inter-relacionamento 
departamental, integração, interação, criatividade e sinergia; propicia a rea-
lização de medidas financeiras, não financeiras e de comunicação; permite 
feedback com relação ao planejamento estratégico adotado nas ações ope-
racionais.  

Feedback:  

significa retorno. As organizações precisam constantemente dar um 
feedback aos seus colaboradores seja ele positivo ou negativo. O 

Feedback é uma forma de atenção dada aos colaboradores para que 
sintam-se reconhecidos pelo que fazem e cada vez mais possam 

avançar em suas técnicas, e desenvolver melhor seu trabalho. 
 

Uma boa política organizacional, atrelada a um ambiente de trabalho moti-
vador, junto com esta ferramenta valiosa de gestão “Balanced Scorecard”, 
resultam em uma verdadeira estratégia de sobrevivência. Com isso, a orga-
nização terá as condições necessárias para promover a melhoria contínua do 
desempenho e do aumento da produtividade, com maior valor agregado e com 
qualidade, permitindo além do alto índice de competição, trilhar pelo caminho 
da excelência.  
 
É importante salientar que só se alcança de fato a excelência, quando ver-
dadeiramente há consciência e sentimento por parte de todos os envolvidos no 
processo. A vida organizacional é o maior de todos os empreendimentos, e que 
fazemos parte desta, uma vez que, devemos ser ao mesmo tempo 
colaboradores, empreendedores, investidores, intermediários e beneficiados 
deste imensurável empreendimento, digo imensurável, quando penso nos 
colaboradores como o patrimônio valioso que uma organização possa ter. 
 
A seguir um organograma sobre as perspectivas do Balanced Scorecard. 
 

 

 
UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
O que você entendeu da metodologia Kaizen? Quais suas vantagens e 
desvantagens? 
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LAYOUT  
 

 
Conceito  
 
Dito de uma forma simples layout ou arranjo físico é o local onde serão defi-
nidas todas as instalações, máquinas, equipamentos e o pessoal da 
produção.  
 
O estudo de Arranjo Físico ou Layout pode ser aplicado em: 
 
 1. Indústrias; 2. Armazéns; 3. Escritórios; 4. Comércio;  
 
Ou em qualquer lugar onde houver movimentação de materiais, in-
formações, pessoas e equipamentos.  
 
1. Fazendas; 2. Construções; 3. Hospitais; 4. Universidades  
 
Aplicação: em todos os setores produtivos. 
 

Objetivos arranjo físico  
 
• determinar e facilitar a disposição dos centros de atividade econômica em 
uma unidade de produção;  
• facilitar o fluxo de materiais e informações;  
• aumentar a eficiência da mão de obra eequipamentos; 
• melhorar o acesso de clientes em lojas varejistas;  
• reduzir os riscos de acidentes para os trabalhadores; 
• aumentar o moral dos funcionários; 
• melhorar a comunicação. 
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Cuidados com O Arranjo Físico. 
 
• Difícil de ser realizado e de longa duração, em função dos recursos e das 
dimensões; 
 
• Alterações podem levar à insatisfação do cliente ou a perdas na produção; 
 
Um mau arranjo pode implicar em: 
• fluxos excessivamente longos ou confusos; 
• estocagem desnecessária de materiais; 
• formação de filas (clientes, mercadorias – gargalos); 
• aumento dos custos. 
Exemplo: laboratório de análises clínicas 
 

Vantagens do Layout  
 
a) Um bom arranjo físico proporciona:  
 
• Segurança: demarcações de passagens, isolamento de operações perigosas;  
• Minimiza distâncias: deslocamentos menores com ganho de tempo;  
• Boa sinalização (informação); 
 • Conforto para os operadores (evitar fatores físico – ambientais: iluminação, 
ruídos, vibrações, temperatura);  
• Facilidade de coordenação (gerência);  
• Facilidade de acesso às operações e máquinas (cotidiano e manutenção);  
• Facilidade e melhora do uso do espaço (racionalização);  
• Mudanças de operações caso necessário (melhoria em setups)  
 
b) Tipos de Arranjo Físico  
 
Em geral, são as características de volume e variedade de processo que ditam 
o tipo de arranjo:  
• Projeto  
• Jobbing  
• Lote ou bateladas  
• Em massa  
• Contínuo  
• Baixo/ alto volume  
• Alta/baixa variedade  
• Tipos de processos em operações de manufatura. 
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Tipos básicos de Arranjos Físicos 
 
Relação tipos de processos versus tipos arranjos físicos 
 
• Contínuo por produto, serviços em massa  
• Serviço em massa: exemplo celular 
 
• Por produto 
• Em massa 
• Por processo: exemplo, loja de serviços 
 
• Celular 
• Batch (batelada) 
• Posicional: exemplo, loja de serviços 
 
• Por processo 
• Jobbing (tarefas) 
• Por projeto Posicional: exemplo, Serviços profissionais. 
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VAMOS DE FILME 
 

Assista ao filme: A fantástica fábrica de chocolate de Tim Burton com 
Johnny Depp. O filme mostra o processo de fabricação do chocolate 
com o layout de uma fábrica de chocolate mostrando os diversos tipos 
de arranjo, etc. 
 
Desenvolva um texto narrativo de 15 linhas, relatando alguns problemas e 
observações sobre a importância do layout (arranjos físicos) que apareceram 
no filme proposto. 
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TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO  
 
• Desenhos;  
• Gabaritos bidimensionais;  
• Maquetes;  
• CAD;  
• Simulação;  

 
Objetivos de um estudo de layout  
 
• Auxiliar no projeto de instalação de unidades produtivas;  
• Auxiliar na ampliação de unidades produtivas;  
• Racionalizar espaços;  
• Melhorar condições de trabalho;  
• Reduzir os riscos para os trabalhadores;  
• Facilitar a supervisão e comunicação;  
• Facilitar o controle de qualidade;  
• Reduzir movimentações e estoques em processo;  
• Facilitar a limpeza do ambiente. 
 

Princípios básicos  
 
• Observar o espaço disponível;  
• Reduzir ao máximo transportes e movimentação;  
• Utilizar fluxos racionais de materiais e produtos;  
• Considerar as atividades de manutenção e de controle de qualidade;  
• Separar seções onde existam interferências;  
• Prever expansão dos processos;  
• Analisar condições de trabalho (ergonomia);  
• Analisar as condições de manutenção;  
• Analisar condições de segurança. 
 

PRINCÍPIOS BÁSICOS  
DE DIAGRAMAS DE FLUXO 
 

Diagramas de fluxo de processo  
 
• Em geral, são usados para documentar processos em gestão da produção.  
 
• Possibilitam documentar o fluxo e as diversas atividades, empregando 
símbolos diferentes para as diversas atividades.  
 
• Permitem detalhar e avaliar melhor o projeto dos processos.  
 
Diagramas de fluxo simples  
 
São utilizados para identificar os principais elementos de um processo.  
 
Abaixo o modelo de diagrama simples: 
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Podem ser utilizados para estabelecer fluxos de materiais ou informações 
 

 
 

Fluxos de materiais ou informações 
Fonte: Banco de Imagem DI 

 
Mapas de processo 
Trata-se de uma maneira organizada de registrar todas as atividades exe-
cutadas por uma pessoa e por uma máquina em um posto de trabalho. 
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ESTUDO DOS TIPOS DE LAYOUT – 
POSICIONAL, FUNCIONAL 
 

você vai conhecer os tipos de layout que uma empresa pode usar 
para garantir sua organização, solucionar problemas de 
produção, posicionamento de máquinas, etc... De acordo com a 
necessidade da empresa e o layout adotado, diversas variações e 
combinações podem surgir.   
 

Layout posicional 
 

 
 
Neste tipo de layout , o material permanece parado enquanto que o homem e 
o equipamento se movimentam ao redor. Atualmente, sua aplicação se 
restringe principalmente a caso onde o material, ou o componente principal, é 
difícil de ser movimentado, sendo mais fácil transportar equipamentos, 
homens e componentes até o material imobilizado. É o caso típico de mon-
tagem de grandes máquinas, montagens de navios, de prédios, barragens, 
grandes aeronaves, etc.  

 
O número de itens finais normalmente não é muito grande, mas o tamanho do 
lote dos componentes para o item final pode variar de pequeno a muito 
grande. 
 
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico 

 
O produto ou o sujeito do serviço é muito grande para ser movido ou está em 
estado muito delicado para ser deslocado.  
 

 
Produto de difícil locomoção  
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Atenção! 
 
• Trata-se de um processo intermitente, em que os recursos (funcionários e 
equipamentos) são organizados em torno do processo; 
 
• Agrupa postos de trabalho ou departamentos de acordo com a função; 
 
• Isto significa que, quando clientes, informações e produtos fluírem através da 
operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com 
as suas necessidades. 
 
Exemplo: 
• produto parado, muito grande para ser movido; 
• recursos e pessoas se movimentam; 
• utiliza grandes áreas; 
• grande atividade de transporte; 
 
Outros exemplos: rodovia, restaurante de alta classe. 

 
Vantagens 
 
• O transporte de unidades montadas é reduzido;  
• Não é afetado por mudanças nos produtos;  
• Não requer estudo muito custoso. 
 

 

 
Layout funcional ou por processo 
 
No layout funcional, máquinas-ferramentas são agrupadas funcionalmente de 
acordo com o tipo geral de processo de manufatura : tornos em um 
departamento, furadeiras em outro, injetoras de plástico em outro e assim por 
diante. Ou seja, o material se movimenta através das áreas ou departamentos. 
Este tipo de arranjo é adotado geralmente quando há variedade nos produtos e 
pequena demanda. É o caso de fabricação de tecidos e roupas, trabalho de 
tipografia, oficinas de manutenção. 
 
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico 
 

Atenção! 
 
• máquinas semelhantes agrupadas; 
• mão de obra especializada; 
• menos vulnerável a paradas; 
• grande flexibilidade para troca de produtos; 
• equipamentos de uso geral; 
• grande movimentação de materiais; 
• controle mais complexo; 
• altos estoques intermediários; 
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Vantagens 
 
• Melhor utilização das máquinas;  
• É adaptado a uma variedade de produtos e mudanças na seqüência e 
operação;  
• É adaptado à demanda intermitente;  
• É mais fácil manter a continuidade de produção no caso de quebra de 
máquina, falta de material, faltas. 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
Como técnico em administração, e usando suas próprias palavras diferencie 
layout funcional de layout fixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudo dos tipos de layout – linear 
 
abordaremos mais um dos tipos de layout, o linear ou por 
produto. Desta forma, Assim, concluiremos o estudo sobre este 
tema, adquirindo habilidades suficientes para se tornar um bom 
técnico em administração. Mãos à obra!   
 

Layout por produto (em linha) 
 

 
 

 
Montagem de automóveis  
Fonte : http://pitstopbrasil.files.wordpress.com/2009/01/linha-de-montagem-idea.jpg 
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O layout em linha tem uma disposição fixa orientada para o produto. Os postos 
de trabalho (máquinas, bancadas) são colocados na mesma sequência de 
operações que o produto sofrerá. É comum existir uma máquina de cada tipo, 
exceto quando são necessárias máquinas em duplicata para balancear a linha 
de produção. Quando o volume se torna muito grande, especialmente na linha 
de montagem, ele é chamado de produção em massa. 

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico 

Atenção! 
 
• layout mais suscetível a paradas; 
• menos flexível quanto a mudanças de produto; 
• os operários e as máquinas são fixos; 
• as tarefas são especializadas; 
• há redução de movimentações e estoque em processo; 
 
Exemplo: montagem de automóveis; programa de vacinação em massa; 
restaurante self-service. 
 
Vantagens 
 
• Manuseio reduzido de materiais;  
• Quantidades reduzidas de material em processo;  
• Uso mais efetivo da mão-de-obra;  
• Facilidade de controle; 
• Melhor uso do espaço. 
 
Exemplo de Layout por produto (em linha) 
 
• Espera (montar o layout de uma clínica) 
• Registro histórico pessoal e clínico 
• Entrega de uniformes 
• Sala de aula 
• Depósito de uniformes 
• Médico Médico 
• Médico Médico 
• Médico Médico 
• Coleta de sangue 
• Coleta de sangue 
• Coleta de sangue 
• Raios-X 
• Raios-X 
• Raios-X 
 

 
Uniformes Fonte : http://mondomoda.files.wordpress.com/2010/10/uniformes.jpg 
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Centro de alistamento militar (Layout por produto) 
 
Os recursos transformados, entrando na operação, são pré-selecionados (ou 
pré-selecionam-se a si próprios) para movimentarem-se para uma parte espe-
cífica da operação (ou célula), na qual todos os recursos transformadores, 
utilizados para atender a necessidades imediatas de processamento, se 
encontram. 
 

Célula: dois ou mais postos de trabalho distintos localizados proximamente, nos 

quais um número limitado de peças ou modelos é processado utilizando fluxos 
lineares.Pode ser ajustada como um arranjo físico por processo ou por produto. 

 

 
 
Arranjo celular 
 
É composto de células de produção e montagem interligadas por um sistema 
de controle de material de “puxar”. Nas células, operações e processo são 
agrupados de acordo com a seqüência de produção que é necessária para 
fazer um grupo de produtos. As máquinas na célula são todas, normalmente 
de ciclo único e automático, sendo que elas podem completar o seu ciclo 
desligando automaticamente.  
 
A célula normalmente inclui todos os processos necessários para uma peça 
ou submontagem completa. Os pontos chaves desse tipo de arranjo são:  
 
• máquinas são dispostas na sequência do processo; 
• uma peça de cada vez é feita dentro da célula; 
• os trabalhadores são treinados para lidar com mais de um processo (ope-
radores polivalentes);  
• o tempo do ciclo para o sistema dita a taxa de produção para a célula;  
• os operadores trabalham de pé e caminhando. 
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Implantação do arranjo celular 

 
 
No âmbito da fabricação, o passo inicial na implantação do arranjo celular é a 
definição das famílias a serem consideradas com base no conceito da 
Tecnologia de Grupo.  
 
Após a definição das famílias, desenha-se as células. Pode ser que as máqui-
nas sejam puladas em determinados roteiros de produção, ou que haja fluxo 
para trás em alguns pontos. Eventualmente pode ser necessário reprojetar 
peças para encaixá-las nas famílias. 
 
Vantagens 
 
• redução do tempo de ajuste de máquina na mudança de lotes dentro da 
família, tornado-se economicamente a produção de pequenos lotes. Tenta-se 
usar o mesmo dispositivo para todas as peças da família;  
• eliminação do transporte e de filas ao pé da máquina, reduzindo- se então 
estoques de segurança e intermediários;  
• maior facilidade no Planejamento e Controle da Produção, na medida em que 
o problema de alocação de ordens de produção das máquinas é extremamente 
minimizado;  
• redução de defeitos, na medida em que num arranjo celular um trabalhador 
pode passar a peça diretamente a outro, e se houver defeito o próprio 
trabalhador devolverá a peça ao companheiro;  
• redução de espaço.  
 

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/8862194/Apostila-Arranjo-Fisico 
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Layout posicional flexível 
 

 
 

Atenção! 
 
• Os equipamentos possuem recursos de movimentação ou adaptação para 
serem rearranjados; 
 
• A área física possui facilidades para o rearranjo; 
 

 
Modelo de layout posicional flexível 
Fonte : Banco de imagens DI 
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GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 
 

 

A gestão do Conhecimento aqui abordada pode ser definida como um processo amplo e 

criterioso de identificação, maximização, codificação e compartilhamento do conhecimento 

estrategicamente relevante para as organizações (TERRA, 2001). 

A literatura especializada aponta diversas maneiras de se promover o conhecimento 

organizacional. Esta seção detalha duas delas: a geração do conhecimento proposta por 

Davenport e Prusak (1998) e a teoria da criação do conhecimento proposta por Nonaka e 

Takeuchi (1997). 

Geração do conhecimento 

À medida que interagem com seus ambientes, as organizações absorvem informações, 

transformam-nas em conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento 

com suas experiências, valores e regras internas. (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Para estes autores, existem cinco modos de se gerar conhecimento: 

 Aquisição: a maneira mais direta e, geralmente, mais eficaz de se adquirir 

conhecimento é a compra, isto é, adquirir uma organização ou contratar profissionais 

que o possuam. Outra maneira de se adquirir conhecimento é por meio do aluguel, ou 

seja, alugar uma fonte de conhecimento, como um consultor, por exemplo. Embora seja 

uma fonte temporária, parte do conhecimento tende a ficar na organização; 

 Recursos dirigidos: criar unidades ou grupos, a exemplo de departamentos de pesquisa 

e desenvolvimento, com a finalidade de produzir conhecimento novo e novas maneiras 

de se fazer as coisas é uma forma costumeira de se gerar conhecimento nas 

organizações. Bibliotecas corporativas também são meios utilizados na expectativa de 

que seja fornecido conhecimento novo para a organização; 

 Fusão: a geração de conhecimento por meio da fusão implica em complexidade e 

conflitos para se criar sinergia, uma vez que reúne pessoas com diferentes perspectivas 

para se trabalhar em um problema ou projeto, obrigando-as a chegar a uma resposta 

conjunta. Segundo Davenport e Prusak (1998), a inovação ocorre nas fronteiras entre as 

mentes e não dentro do território provinciano de uma só base de habilidades e 

conhecimento. Ao se trabalhar em projeto ou problema por meio de um grupo composto 

por pessoas com diferentes perspectivas, estas diferenças impedem que o grupo caia em 

soluções rotineiras para os problemas; 

 Adaptação: as crises, no meio ambiente das organizações, atuam como catalisadores da 

geração do conhecimento. As vezes estas crises forçam as organizações a decidir entre 

adaptação ou morte. E, ao optarem por se adaptar, estas organizações evoluem; 

 Redes do conhecimento (comunidades de prática): Segundo Davenport e Prusak 

(1998), o conhecimento organizacional também é gerado pelas redes informais e auto-

organizadas. Comunidades de possuidores de conhecimento se unem motivos por 

interesses comuns, interagindo por meio de contatos pessoais, redes sociais e grupos de 

e-mail para compartilhar conhecimento e resolver problemas em conjunto. Quado redes 

desse tipo partilham conhecimento comum suficiente para se comunicar e cooperar, a 

continuidade de seu contato costuma gerar conhecimento novo dentro da organização. 

http://www.efivest.com/
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Criação do conhecimento 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento tácito e o explícito não são entidades 

separadas, mas sim complementares. Assim, partindo do pressuposto que o conhecimento é 

criado por meio da interação entre conhecimento tácito e explícito, propuseram quatro modos 

diferentes de conversão do conhecimento: 

Socialização: do conhecimento tácito em conhecimento tácito 

A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e, a partir daí, da criação 

do conhecimento tácito baseado em outros conhecimentos tácitos, como modelos mentais ou 

habilidades técnicas compartilhadas. O segredo para a aquisição do conhecimento tácito é a 

experiência. Sem alguma forma de experiência compartilhada, é extremamente difícil para uma 

pessoa projetar-se no processo de raciocínio de outro indivíduo. (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). 

Externalização: do conhecimento tácito em conhecimento explícito 

A externalização é um processo de transformação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos. É por meio do diálogo ou da reflexão coletiva que o modo de externalização da 

conversão do conhecimento normalmente é provocado. 

Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave para a 

criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento 

tácito. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Combinação: do conhecimento explícito em conhecimento explícito 

A combinação é um processo de composição de conceitos, que envolve a combinação de 

conjuntos diferentes de conhecimento explícito, em um sistema de conhecimento. Os 

indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de documentos, reuniões, e-mails, etc. e 

reconfiguram o conhecimento existente por meio do acréscimo, classificação, combinação e 

categorização do conhecimento explícito, o que pode levar a criação de novos conhecimentos. 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Internalização: do conhecimento explícito em conhecimento tácito 

A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito ao conhecimento 

tácito. Quando são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma 

de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências através da 

socialização, externalização e combinação tornam-se ativos valiosos, influenciam a forma de 

agir, pensar e de ver o mundo das pessoas. No entanto, para viabilizar a criação do 

conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado com os 

outros membros da organização, iniciando assim uma nova espiral de criação do 

conhecimento. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Para que o conhecimento explícito seja internalizado e se torne tácito, é necessária a sua 

externalização por meio da representação do conhecimento sob a forma de documentos, 

manuais ou histórias orais, pois esta documentação ajuda os indivíduos a internalizarem suas 

experiências, aumentando assim seu conhecimento tácito. 

É por meio deste processo de conversão que tanto o conhecimento tácito quanto o explícito se 

expandem em termos de qualidade e quantidade. A figura a seguir apresenta os quatro modos 

de conversão. 
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Por: Gustavo Chierighini, fundador da 

Plataforma Brasil Editorial e membro 

do conselho editorial da DVS Editora. 

Caros leitor, você já deve estar 

esgotado (eu estou) da esmagadora 

avalanche cotidiana de frases feitas, 

verdadeiras na maioria das vezes, mas 

cansativas por conta do lugar comum 

que ocupam, eu entendo. Máximas 

como “tempo é dinheiro” ou “dinheiro 

não aceita desaforo” realmente são 

muito batidas. De fato vivemos no 

império dos lugares comuns. 

 

Fique tranquilo, não vou abordá-lo com mais uma, mas não posso deixar de 

destacar o valor que uma estrutura organizada de conhecimento representa para 

um negócio, seja ele imenso ou embrionário. O fato é que com o tempo, 

acumulamos experiência e informação suficientes para contribuições 

significativas, em termos de amadurecimento negocial e otimização do 

trabalho. Mas caso esse conteúdo valioso não esteja bem organizado, pouco ou 

nada pode trazer em termos de benefícios. 

 

Vamos lá: 
1. Implemente uma estrutura de arquivamento de documentos e conteúdos, 

físicos e eletrônicos, organizados por negócios, transações, projetos, ou 

informações de atualização e cunho estratégico na linha do tempo (incluindo 

correspondências em meio eletrônico e físico). Faça com que a sua equipe  

incorpore a cultura para a preservação deste material; 

 

2. Sem engessar o dia-a-dia, e sem esmagar a empresa com procedimentos sem 

fim, estabeleça padrões para a confecção de documentos, de contratos e 

propostas a apresentações e outros conteúdos produzidos; 

 

3. Eleja um colaborador (pode ser você mesmo) como guardião destes 

procedimentos e de sua organização; 

 

4. Estabeleça critérios de acesso, de forma a não infringir cláusulas de sigilo ou 

permitir vazamentos de informações; 

 

5. Diante da massa de conteúdos e informações, estabeleça um filtro, em 

convergência com as necessidades cotidianas e estratégicas de informações e 

acesso de sua equipe. Isso contribui para a disponibilização de conteúdos 

dirigidos, com fácil localização e sem acúmulos desnecessários; 

 

6. Estabeleça um processo interno de contribuição para a alimentação da base 

de conhecimento comum. Isso deve envolver não somente o arquivamento 

estruturado, mas também as dinâmicas de compartilhamento do conhecimento. 

Desta forma todos os colaboradores podem contribuir adicionando informações 

em linha com critérios pré-estabelecidos. 

 

7. Quando possível sistematize estes procedimentos. 

 
http://dvseditora.com.br/educacao/7-dicas-para-uma-gestao-do-conhecimento-eficiente-em-pequenas-empresas/ 
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CASOTECA/PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

Elaborado por Fábio Ferreira Batista 

(2015) 

 

1- Introdução 

Disponibilizar o conhecimento pessoal aos outros internamente é fundamental 

para a criação do conhecimento e a inovação nas organizações. Este texto 

explica como a empresa Matsushita Eletric Industrial Company fez isso. 

A Matsushita é uma empresa japonesa fundada em 1918. Com sede em Osaka, 

Japão, é líder em desenvolvimento e produção de uma variada linha de 

equipamentos de consumo, corporativo e industrial. Depois de 90 anos, adotou o 

nome da sua marca mais conhecida e se tornou a Panasonic Corporation (PC). 

No Brasil, a empresa conta com duas fábricas. Uma em São José dos Campos, 

SP e a outra em Manaus, AM.  Aqui ela fabrica, entre outros produtos, 

televisores, mini system, telefones, eletrodomésticos, fones de ouvido e pilhas. 

Em 1985, o departamento de desenvolvimento de produtos da Matsushita 

trabalhava intensamente em uma nova máquina doméstica de fazer pão. No 

entanto, enfrentava um problema: a máquina não batia a massa adequadamente. 

Por isso, a crosta do pão queimava e o miolo ficava cru. Houve algumas 

tentativas de resolver o problema, mas nada funcionou. 

A solução começou a surgir quando Ikuko Tanaka, engenheira e responsável 

pelo software da máquina, se propôs a aprender como bater a massa de pão com 

o chefe dos padeiros do Osaka International Hotel e  utilizar esse conhecimento 

para sanar o problema detectado. 

2- Dois tipos diferentes de conhecimento 

Antes de continuar, para facilitar o entendimento desta narrativa, vamos explicar 

as diferenças entre dois tipos de conhecimento. O primeiro, o conhecimento 

tácito, não pode ser expresso tão facilmente, como o possuído pelo chefe dos 

padeiros do Osaka International Hotel e está profundamente ligado à ação ou ao 

comportamento do indivíduo em um contexto bem específico: um padeiro 

fazendo pães, por exemplo. Esse tipo de conhecimento é constituído por 

habilidades técnicas conhecidas pelo termo “know-how” e inclui também 

modelos mentais, crenças e maneira de ver as coisas que fazem parte de nós de 

tal forma que nós as consideramos naturais e, mas temos dificuldade em 

transmitir aos outros. O conhecimento tácito é obtido durante a vida de uma 

pessoa e está na sua cabeça. 

O segundo tipo de conhecimento é o explícito. Ele é formal, sistemático e pode 

ser facilmente comunicado e compartilhado porque está registrado em artigos, 
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revistas, livros e documentos como, por exemplo, as especificações de um 

produto: máquina de fazer pão. 

3- Os processos de conversão do conhecimento 

Vamos voltar agora ao caso da Matsushita. A criação do conhecimento que 

viria a solucionar o problema da máquina doméstica de fazer pães ocorreu por 

meio de quatro processos de conversão dos dois tipos de conhecimento: tácito 

e explícito. 

O primeiro processo: “Socialização” é a conversão do conhecimento tácito em 

conhecimento tácito. É conhecido como Socialização e ocorre quando o 

indivíduo compartilha o conhecimento tácito diretamente com outro. Quando 

Ikuko Tanaka tornou-se aprendiz no Osaka International Hotel, ela aprendeu as 

habilidades tácitas do padeiro-chefe por meio da observação, imitação e 

prática. Um dos aspectos observados por ela é que o padeiro tinha uma maneira 

diferente de esticar a massa. Esse conhecimento seria, como veremos adiante, 

fundamental para resolver o problema da máquina doméstica de fazer pão. 

Tanaka incorporou as habilidades tácitas do padeiro a sua base de 

conhecimento tácito. 

O segundo processo: “Externalização” é a conversão do conhecimento tácito 

em conhecimento explícito. Ele se deu quando a engenheira de software 

explicitou, ou seja, registrou, “colocou no papel” o conhecimento tácito 

adquirido com o padeiro-chefe. Tal explicitação permitiu a ela compartilhar 

esse conhecimento com sua equipe de desenvolvimento de projeto. 

O terceiro processo é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito. Conhecido como combinação, ocorreu, no caso da Matsushita, 

quando a equipe responsável pelo projeto juntou o conhecimento explícito já 

existente na empresa, isto é, as especificações da máquina doméstica de fazer 

pão, com o conhecimento explicitado pela engenheira de software ao registrar 

a técnica de esticar a massa do padeiro e a qualidade do pão que ela aprendeu 

fazer no hotel.  Assim, após um ano trabalhando com a equipe do projeto, a 

engenheira apresentou as novas especificações do produto incluindo a criação 

de peças específicas no interior da máquina para reproduzir a técnica do 

padeiro de sovar a massa. Surgia, assim, o método exclusivo da Matsushita de 

“torcer a massa”. Essa inovação foi um sucesso imediato. No primeiro ano, o 

produto bateu o recorde de vendas de equipamentos de cozinha recém-

lançados. 

Finalmente, o quarto e último processo: “Internalização” é a conversão do 

conhecimento explícito em conhecimento tácito. Ele acontece quando o novo 

conhecimento explícito, isto é, as novas especificações da máquina doméstica, 

que viabilizou  a produção de pães semelhantes aos do hotel, começa a ser 

internalizado  por outros empregados da Matsushita. Com isso, esses 

colaboradores ampliam, estendem e reformulam seu próprio conhecimento 

tácito. 

4 - A Espiral do conhecimento  

A Figura 1 mostra a Espiral do Conhecimento que ilustra os quatro processos 

de conversão do conhecimento: Socialização, Externalização, Combinação e 
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Internalização. No caso da Matsushita, a “Socialização” se dá quando Tanaka 

aprende os segredos tácitos do padeiro do Osaka International Hotel. Em 

seguida, a “Externalização” acontece quando ela traduz tais segredos em 

conhecimento explícito. Com isso, o conhecimento pessoal é disponibilizado 

para os membros da sua equipe e para outros colaboradores da empresa.  Logo 

depois, no processo da “Combinação”, a equipe do projeto padroniza esse 

conhecimento e elabora um manual sobre como fazer a máquina doméstica de 

fazer pão.  Finalmente, na “Internalização”, Tanaka e os membros da equipe do 

projeto ampliam sua base de conhecimento tácito com a experiência de criar um 

novo produto. Eles aprendem como fabricar uma máquina doméstica capaz de 

produzir pão com qualidade semelhante a de um padeiro profissional. 

Observa-se nos quatro processos de conversão do conhecimento que, de fato, a 

disponibilização do conhecimento pessoal, do padeiro-chefe e da engenheira de 

software, para outros na empresa, membros da equipe, foi essencial na criação 

de um novo conhecimento que resultou em uma inovação lucrativa para a 

Matsushita. 

  

  

Figura 1 – Espiral do Conhecimento 

Fonte: NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 80. 

  

Notas: 

Caso adaptado das seguintes obras: 

NONAKA, Ikujiro. A empresa criadora do conhecimento in TAKEUCHI, H e 

NONAKA, T. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2008, pp. 39 

– 53. 

______________; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação do conhecimento na empresa. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 1997 13º Reimpressão. 
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Referências complementares: 

Conhecimento tácito e explícito. Disponível em: 

http://imasters.com.br/artigo/3599/gerencia/conhecimento_tacito_e_explicito/. 

Acessado em: 28 fev. 2015. 

“Matsushita Electric muda para Panasonic Corporation”. Disponível em: 

http://www.panasonic.com.br/about/news/detail.aspx?id=30020. Acessado em: 

28 fev. 2015. 

QUESTÕES PARA O DEBATE: 

(1)   O texto não cita a implementação formal da Gestão do Conhecimento 

(GC) na Matsushita. No entanto, observa-se a existência dos processos de 

identificação, captura, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação 

do conhecimento de maneira integrada. A Gestão do Conhecimento foi 

formalizada na sua organização, isto é, os seguintes elementos estão presentes: 

1) política; 2) estratégia; 3) objetivos claramente definidos; 4) iniciativas 

implementadas para alcançar esses objetivos; 5) recursos alocados; e 6) 

estrutura de governança? Os processos de GC mencionados no caso são 

executados de maneira sistemática, organizada e intencional na sua 

organização? 

(2)    Como os quatro processos de conversão do conhecimento que integram a 

Espiral do Conhecimento funcionaram na Matsushita Eletric Company? 

(3)    Esses processos podem estar presentes em qualquer tipo de organização 

independentemente da origem, do setor da economia que atuam ou se são 

públicas, privadas ou não governamentais? Por que? 

(4)    Você consegue identificar os processos de conversão do conhecimento na 

sua organização? Poderia citar um exemplo? 

(5)    Quais foram as lições que você aprendeu ao ler o caso da Matsushita? 

Essas lições podem ser colocadas em prática na sua organização? Como? 

(6)    A organização onde você trabalha disponibiliza o conhecimento pessoal 

para outros? Caso afirmativo, isso contribui para melhorar o desempenho? Para 

inovar processos, produtos e serviços? 

(7)    Você considera que sua organização é, como a Matsushita, criadora de 

conhecimento? Caso afirmativo, descreva os conhecimentos criados nos 

últimos cinco anos. A disponibilização do conhecimento pessoal para outros 

foi importante na criação desses conhecimentos?” 

 

 

 
Site: http://www.ipea.gov.br/observatorio/casoteca/105-casoteca/casos-de-

gestao-do-conhecimento/132-a-criacao-do-conhecimento-organizacional-o-
caso-da-matsushita-electric-industrial-company 
 
 

http://www.efivest.com/
http://imasters.com.br/artigo/3599/gerencia/conhecimento_tacito_e_explicito/
http://www.panasonic.com.br/about/news/detail.aspx?id=30020
http://www.ipea.gov.br/observatorio/casoteca/105-casoteca/casos-de-gestao-do-conhecimento/132-a-criacao-do-conhecimento-organizacional-o-caso-da-matsushita-electric-industrial-company
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O MODO DE SER NA  
APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 
Aprender a Ser (tópicos indicativos) 
 
Aprender é, essencialmente, um processo contínuo de aquisição de novas formas de 
condutas ou de modificação de formas de condutas anteriores. Conduta não deve ser 
entendida apenas no contexto do comportamento exterior, como também em 
caracterizar qualquer atividade mental e/ou afetiva que determine diferente 
comportamento ou uma resposta. Na visão de Carvalho (1999), extraída de posição 
crítica de Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido, isto não pode e nem deve 
ser um produto acabado, tomando por base o conceito bancário de aprender. Na visão 
problematizante, o diálogo é um ato essencial. 
 
O sujeito do processo educativo deve ter um senso crítico; estimula o exame acurado 
das coisas fundadas na realidade; e como ser incompleto o homem está em 
permanente processo de busca. Isto remete à instalação do caos – uma das linhas de 
aprendizagem de Paulo Freire, que permite enriquecer o conhecimento via sua 
disseminação. Olhando para os dois extremos - já que é impossível ver isto fora do 
contexto grupal, o aprendizado é maior no grupo e fortalece o ‘crescimento’ do 
indivíduo. 
 
É neste sentido que Carvalhal e Ferreira (1999) definem processos que fortaleçam 
autoconfiança: criar estruturas e processos de conhecimento que favoreçam o 
fortalecimento da autoconfiança individual e coletiva é fundamental para ajudar os 
profissionais que terão, cada vez mais, de viver sem a tutela das organizações. Mas se 
isto se define como aquisição no sentido de ter, é preciso distinguir como o modo de 
ser passa pela forma de ter, ou seja, antes do indivíduo ter o conhecimento, o que o 
consiste como ser? 
 
Conforme Erich Fromm, em sua obra clássica ‘Ter ou Ser’, em oposição ao ter, o modo 
de ser tem como requisito a independência, a liberdade e a presença da razão crítica. 
Significa renovarse, evoluir, dar de si, ultrapassar a prisão do próprio eu isolado, estar 
interessado, desejar, dar.  
 
Aprender é, essencialmente, um processo contínuo de aquisição de novas formas de 
condutas ou de modificação de formas de condutas anteriores. Conduta deve ser 
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entendida não apenas no contexto do comportamento exterior, como também em 
caracterizar qualquer atividade mental e/ou afetiva que determine uma nova forma de 
ação, de aquisição de um novo hábito, de um diferente comportamento ou de uma 
resposta. Na visão de Carvalho (1999), extraída a posição crítica de Paulo Freire em 
Pedagogia do Oprimido, isto não pode e nem deve, ser um produto acabado tomando 
por base o conceito ‘bancário’ de aprender. 
 
Na visão problematizante, o diálogo é um ato essencial; o sujeito do processo 
educativo deve ter Então podemos afirmar que o aprendizado do homem é um 
processo ativo no sentido de receber e reagir de maneira produtiva, principalmente 
sempre quando levado a esse feito ou oportunizado para que isto aconteça. Desse 
modo, o ser humano que aprende é aquele que desenvolve a atenção como 
processo vivo e exercita plenamente seu modo de ser. 
 
No modo de ter, quem aprende conserva o conteúdo do aprendizado na memória 
ouanotações. No modo de ser, o indivíduo produz ou cria sempre algo novo. No 
próprio processo produtivo está a potência do significado do ser. O ser em si é 
essencialmente produtivo, pois não devemos considerar tanto o que fazer, mas o que 
somos. Saber o que somos é um processo de codificação constante do que obtemos 
para ter, pois sem este lado não há como analisar o ser, um ser sem ter obtido 
qualquer conhecimento. 
 

O homem que aprende a ser antes de ter, deve: 


exercer plenamente sua individualidade em seu ambiente familiar, social e 
profissional, sem censura e levando em conta sua paz interior, 
fundamentalmente para um aprendizado consciente e responsável nas várias 
esferas da vida; 

marcar sua presença integral - corpo, mente e espírito, onde quer que se 
encontre, sem deixar dominar pela posse de ter como um fim em si mesmo, 
mas priorizando o modo de ser como meta existencial; 

desfrutar o prazer de participar, onde predomina o espírito de cooperação, 
seja nas relações privadas ou de trabalho; 

desenvolver a imaginação criativa, com vista à descoberta e utilização de 
suas potencialidades; 

tentar, sempre que possível, a busca constante do bem-estar e do bem 
consigo mesmo e com os outros como um objetivo a ser perseguido todo 
momento; 

buscar o crescimento de si mesmo como propósito central de sua vida 
afetiva, intelectual e profissional; e 

basear-se na consecução de metas realistas a serem atingidas em função da 
realidade que o cerca a cada dia. 
 
Auto Aperfeiçoamento como Modo de Ser. 
 
A partir da definição de aprender, o auto-aperfeiçoamento se dá na organização que 
aprende e onde se manifesta a capacidade de experimentar novas alternativas para 
enfrentar e superar obstáculos e desafios ao modo de ser do indivíduo. A capacidade 
de auto- aperfeiçoamento e a constante busca do ser humano são a raiz de toda a 
aprendizagem, inclusive da aprendizagem organizacional. 
 
O auto-aperfeiçoamento leva a algumas indagações, conforme indica Carvalho 
(1999): tenho desenvolvido mais minhas potencialidades tendo em vista o ‘ser’ antes 
do ‘ter’? Sim. Não. Por que? 
 
Se a resposta for não, o que posso fazer para mudar esse quadro? 
 
Por isso o grande desafio com que cada um se defronta, no aprendizado do ser, é a 
busca de uma sociedade de homens, onde a liberdade individual é obtida através do 
auto conhecimento e do auto aperfeiçoamento. Sendo assim, a transformação 
orientada para a aprendizagem organizacional só é possível na medida em que 
começa a transformação contínua do indivíduo, sujeito do processo educativo. Para 
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isto é importante: conservar o aprendizado; realizar novos experimentos; cuidar de seu 
tempo; ser alguém em busca de seu aperfeiçoamento; experimentar novas alternativas; 
e dar oportunidade de errar. 
 
Na verdade Carvalho (1999) observa que a capacidade de auto-aperfeiçoamento e a 
constante busca do ser humano, são a raiz de toda a aprendizagem, inclusive da 
aprendizagem organizacional. A auto-reflexão (estado consciente do indivíduo tentando 
entender a si mesmo) conduz ao desenvolvimento da consciência crítica de quem 
aprende, seja uma lição escolar, seja uma habilidade profissional qualquer. Por sua 
vez, essa auto-reflexão permite ao homem a reorganização e renovação de sua 
experiência, essencial à aprendizagem de ser, levando-o à transformação de sua 
própria realidade vivencial. 
 
Assim, aprender a ser pressupõe a pessoa passar por um processo de 
modificações constantes, produto de suas várias aprendizagens. 
 
Estes aspectos – auto aperfeiçoamento e auto reflexão, são os mais ‘requisitados’ nos 
dias atuais, pois vivendo num ambiente cada mais sujeito a transformações radicais e 
hostis, existem enormes dificuldades de adaptar às novas situações que surgem, 
naturalmente, afetas à reações desordenadas. E para manter um ponto de equilíbrio, 
se considera as emoções negativas e as positivas que residem na forma de usufruir e 
de se manifestar, diretamente afetas ao modo de ser do aprendizado. 
 
São vários os afluentes emocionais que transmitem efeitos positivos, assim como 
existem os emissários que transmitem efeitos negativos, ou pelo menos, efeitos que 
precisam ser contornados para um melhor desempenho profissional. 
 

 

Equilíbrio Emocional 
 
Para conviver com os fatores negativos da sociedade e a necessidade em viver bem 
consigo e no ambiente de trabalho, requer a criação e manutenção de um ponto de 
equilíbrio, que permite orientar os atos que se movem através da emoção – motus 
anima. A natureza ensina como manter esse equilíbrio – quando o homem permite – 
através dos afluentes emocionais que alimentam as bases de todo o aprendizado. 
Portanto, o ser precisa de equilíbrio para obter um resultado desejado e poder dividir 
com o meio que sustenta esta possibilidade de ter. Nesse meio se verifica que há um 
ciclo que se completa que é a própria sociedade formada pelas organizações que 
possuem seus próprios ciclos alimentados pelas pessoas que as compõem e estas 
produzem seus ciclos cujo nível deles se reflete em toda a sociedade. Para que não 
seja simplesmente um ciclo, mas sim um aprendizado crescente dentro de um ciclo, é 
preciso criar ‘diferença’ nesse nível. 
 
Torna-se necessário, portanto, promover uma revisão, e que Carvalho (1999) destaca: 
quais têm sido os ganhos (afluentes) mais importantes de minha vida? E as perdas, 
quais foram aquelas que mais me marcaram? Tenho cultivado o necessário equilíbrio 
entre os meus ganhos e minhas perdas? O que posso fazer para restabelecer esse 
equilíbrio tão necessário para o meu aprendizado como modo de ser? 
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O Modo de Ser e a Coragem de Mudar. 
 
A civilização virtual, na revolução eletrônica, confirma algumas projeções feitas por 
Alvin Toffler - em O Choque do Futuro, onde revela que no presente momento o 
indivíduo adquiriu maior soma de conhecimento do que em toda a história pregressa 
da humanidade. Apesar disto, paralelo a um século de triunfo tecnológico e científico 
numa era de mudanças, vive-se também a descoberta da imensa fragilidade do ser 
humano, cercado de saberes fragmentados que se diluem em alta velocidade e 
movimento. 
 
Sobre isto, Srour (1998) se reporta ao incessante movimento de novas arquiteturas 
sociais, novas carpintarias mentais, novos formatos empresariais e novas estratégias 
de relacionamento. 
 
Basta um relance sobre as organizações, edificadas com a argamassa das 
hierarquias piramidais e com os tijolos da burocracia corporativa, para perceber que 
as formas de gestão organizacionais estão às voltas com uma crise estrutural. Daí a 
emergência de várias propostas de reestruturação que postulam reinventálas. 
 
E mais: a sociedade atual parece assumir cada vez mais as feições de uma 
sociedade ‘mediática’, com o Estado-espetáculo, o ensino à distância, as empresas 
virtuais, o teletrabalho, as videoconferências, as redes de informação, os bancos de 
dados compartilhados, a biotecnologia. 

 
Convergência Midiática é uma tendência que os meios de 

comunicação estão aderindo para poder se adaptar a internet, consiste 
em usar este suporte como canal para distribuição de seu bem ou serviço. 

Fonte Wikipedia.org 
 
Acompanhando essa evolução que é tão presente e que exige contínuas mudanças, 
surge o receio delas num contexto de transformações econômicas, sociais, éticas. É 
normal, portanto, que o ser humano cultive duas tendências básicas: 
 
a) a de conservação ou de sobrevivência procurando manter sua individualidade com 
seus valores e referências; 
b) a de diferenciação, quando o indivíduo sofre modificações ao longo de suas 
experiências junto ao meio onde vive e atua. 
 
Considerando que somos o que pensamos e que nosso modo de ser nos ensina que 
é necessário duvidar de tudo, exceto da nossa própria dúvida, a referência da dúvida 
pode permitir a prática da ética que é uma ciência moral e normativa, contrastando 
com as ciências exatas. A ética diz respeito às normas sob as quais o homem e a 
sociedade vivem, envolvendo liberdade e responsabilidade. Por ser um animal social, 
o homem tem uma imensa responsabilidade de ser o único organismo vivo, na escala 
zoológica, a ter consciência de um comportamento ético firmado em padrões aceitos 
e seguidos pela sociedade. Então Carvalho (1999) remete a seguinte pergunta: 

como estou utilizando minha responsabilidade ética em relação às 

pessoas e aos grupos com os quais convivo? 
 
O Modo de Ser como Ética Responsável 
 
Srour (1998) abre este assunto tratando da moral. A moral é um discurso de 
justificação e se encontra no coração da ideologia. É um dos mais poderosos 
mecanismos de reprodução social, porque define o que é permitido e proibido, justo e 
injusto, lícito e ilícito, certo e errado. 
 
Quanto à ética, trata o autor, não se confunde com moral como induzem 
erroneamente as expressões consagradas(...). A ética avalia os costumes, 
aceita-os ou reprova-os e diz quais ações sociais são moralmente válidas e 
quais não as são. 
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Tanto os aspectos morais como ético se localizam num meio social, quer uma reunião 
de pessoas, numa organização ou numa sociedade. São derivativos de comportamento 
e de revelações expressas. Estudos têm revelado que o cérebro é o único órgão que 
pode ser melhorado por meio do seu uso intenso até o fim da vida e que quanto mais 
informação útil for armazenada, melhor seu desempenho o que permite aprimorar os 
vínculos nos meios familiar e social, praticando a moral e a ética de forma consensual. 
 
O cérebro é uma máquina para usar e gastar. Todos são, essencialmente, produto do 
que pensam podendo agir em situações diversas, enquanto que e a moderna 
tecnologia inteligente não apresenta reações inteligentes da mesma forma, senão 
programadas antes pelo cérebro humano. 
 
Do mesmo modo, a mente deve programar o corpo e não vice-versa. Para abordar a 
questão ética - do grego ethos, quer dizer costumes ou práticas que são aprovados por 
uma determinada cultura – é necessário destacar que Isto porque a ética se constitui 
numa ciência normativa que trata da liberdade, responsabilidade e conseqüências. 
 
Tendo a aprendizagem organizacional baseada numa ética responsável, não é 
possível excluir do profissional – independente de área de atuação, formas de viver, de 
sobreviver e de competir, que utiliza o máximo de sua capacidade mental. A efetiva 
liberdade de executar os atos deve ser considerada à luz da responsabilidade moral, 
que sustenta o modo de ser na proposição de aprender e crescer com ética. Em seu 
livro Como Vejo o Mundo, a respeito deste assunto, Einstein observa não basta ensinar 
ao homem uma especialidade. Porque se tornará uma máquina utilizável, mas não 
uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo 
que é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com 
seus conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do a uma criatura 
harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos 
homens, suas quimeras e suas angústias para determinar com exatidão seu lugar 
exato em relação a seus próximos e à comunidade. 
 
A ética profissional responsável, portanto, talvez possa ser melhor representada ao ato 
de se atirar uma pedra sobre uma superfície de água parada e verificando a formação 
círculos: 
 
a) no círculo mais próximo do centro estariam as questões pessoais, relativas aos 
compromissos do profissional consigo mesmo; 
b) num círculo mais afastado do ponto de origem, estariam as questões relativas à 
prática do ofício e as obrigações com os pares; 
c) num círculo ainda mais distante, tudo que diz respeito aos deveres sociais e 
obrigações do profissional com seu semelhante, seu tempo e com a sociedade em que 
vive.  
 
Indiferente aos níveis assim comparados, a ética está presente e seu reconhecimento, 
sua prática e sua observação pelos que não praticam mas que podem retribuir, têm 
estreita relação com a aprendizagem pessoal e profissional, estendida à 
organizacional, no sentido social da interação com a sociedade. Carvalho (1999) ainda 
oferece algumas questões de avaliação: 
 
a) Via de regra, sigo a orientação de minha consciência nas decisões que tomo, tanto 
no nível pessoal como no profissional? 
b) Aconteça o que acontecer, posso sempre olhar-me no espelho e sentir-me bem 
comigo mesmo? 
c) Concordo com a expressão: “todo mundo age assim, porque eu deveria ser mais 
realista que o rei?”, para justificar determinadas formas de comportamento? 
d) Preciso da aceitação dos outros para sentir-me importante? 
e) Sempre estou em paz com o que me acontece? 
f) Permaneço fiel à minha visão ética da vida, especialmente quando parece 
inconveniente assim proceder? 
g) Minha conduta é coerente com minhas intenções? 
h) Diariamente reservo tempo para uma meditação tranqüila, objetivando manter-me 
atento e escutar o meu próprio eu e ver claramente as coisas? 
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UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO! 

 
 
1. Quanto à definição de ORGANIZAÇÃO, é correto afirmar que: 
a) É uma associação ou instituição com objetivos definidos  
b) É uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados 
entre si, e que funcionam com estrutura organizada. 
c) É um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo. 
d) É um grupo hierárquico não subordinado. 
e) É um conjunto de funções não relacionado. 
 
2. Método é: 
a) Uma associação ou instituição com objetivos definidos.  
b) Uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados 
entre si, e que funcionam com estrutura organizada. 
c) Um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo.  
d) É um grupo hierárquico não subordinado. 
e) É um conjunto de funções não relacionado. 
 
3. Sistema é: 
a) Uma associação ou instituição com objetivos definidos.  
b) Uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados 
entre si, e que funcionam com estrutura organizada.  
c) Um procedimento, uma técnica ou meio para se atingir um objetivo. 
d) É um grupo hierárquico não subordinado. 
e) É um conjunto de funções não relacionado. 
 
4. Assinale a alternativa que identifica o início da história da administração, 
a) 1.000 a.C. 
b) 2.000 a.C 
c) 3.000 a.C 
d) 4.000 a.C 
e) 5.000 a.C 
 
5. Assinale a alternativa que identifica o lugar onde se deu o início da história 
da administração. 
a) Na Grécia 
b) Na Itália 
c) Na Suméria  
d) Na China 
e) Na Aústria 
 
6. Assinale a alternativa que identifica uma vantagem da ideia de Ptolomeu. 
a) dimensionou um sistema econômico planejado flexível  
b) apresentou soluções de todos os processos 
c) criou formas de controle de custos elevados 
d) estabeleceu a fixação e efetivação dos Critérios 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
7. Assinale a alternativa que identifica o nome da organização que se des-
tacou na evolução histórica da administração. 
a) O congresso 
b) A igreja católica  
c) A escola 
d) O judiciário 
e) Nenhuma está correta 
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8. Assinale a alternativa correta que identifica o período do surgimento dos 
princípios de administração. 
a) século X 
b) século XX  
c) século XV 
d) século V 
e) todas estão corretas 
 
9. Assinale a alternativa correta que identifica um dos precursores da admi-
nistração científica.  
a) Frederick Taylor  
b) Henry Fayol 
c) Max Weber 
d) Peter Drucker 
e) Henry Ford 
 
10. Assinale a alternativa que mostra as principais características da obra de 
Taylor. 
a) são totalmente flexíveis 
b) representam uma solução de todos os processos 
c) baixo custo de elaboração, manutenção e gerenciamento 
d) agregam valor quando são utilizados de forma a ajudar o planejamento, 
padronização e especialização.  
e) inibição da improvisação inadequada 
 
11. Assinale a alternativa que identifica o período em que foi introduzida a 
expressão Organização e Métodos no Brasil. 
a) na primeira guerra mundial 
b) no início da segunda guerra mundial 
c) no século X 
d) no início do milênio 
e) após a segunda guerra mundial.  
 
12. Assinale a alternativa que identifica o nome da instituição que introduziu a 
terminologia Organização e Métodos no Brasil.  
a) Exército 
b) Marinha 
c) Governo Federal  
d) Escola Brasileira de Administração Pública.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13. Assinale a alternativa correta que identifica o motivo pelo qual os padrões 
são utilizados no sistema de informação. 
a) Para coletar os dados 
b) Para organizar um conjunto 
c) Para planejar o sistema 
d) Exemplificar o sistema 
e) Para indicar a qualidade da informação 
 
14. Assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta: Você utiliza o 
sistema em sua vida? 
a) Sim 
b) Não  
c) Às vezes 
d) Já utilizei 
e) vou utilizar. 
15. Assinale a alternativa que define a palavra formulário: 
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a) Um processo diretamente ligado ao método de execução. 
b) Conjunto de normas que determina a padronização de uma organização. 
c) Um documento que permite a formalização do fluxo de informações dentro 
de uma organização, baseada em dados.  
d) Não pode ser constituído por palavras e números compostos de dados 
fixos e variáveis. 
e) (a) e (b) estão corretas. 
 
16. Não é exemplo de formulário: 
a) Contracheque 
b) Cartão ponto 
c) Lista telefônica  
d) Ficha cadastral 
e) Ordem de controle 
 
17. Assinale a alternativa que não considera modelo de metodologia orga-
nizacional. 
a) Reengenharia. 
b) Análise de Formulários. 
c) Análise de Swot.  
d) Qualidade e Produtividade. 
e) Arranjo de Risco. 
 
18. Assinale a alternativa que não corresponde às vantagens de métodos. 
a) Tornam mais complexos os fluxos de trabalho.  
b) Maior equilíbrio os níveis de descrição. 
c) Melhor relação de custo benefício. 
d) Melhoram a comunicação da organização. 
e) Consolidação da organização. 
 
20. Assinale a alternativa que define Métodos. 
a) Movimento sintético constante e estagnado. 
b) Modificação cultural organizacional. 
c) Foca a eficiência e não a eficácia de uma organização. 
d) Qualidade na solução de problemas.  
e) Dos lucros e minimização das obrigações. 
 
20. Assinale a alternativa que define o método de variação de preço.  
a) Promoção de serviços e produtos. 
b) Novos conceitos para apresentação de produtos. 
c) Implementação de rotinas organizacionais. 
d) E-commerce  
e) Produção de novos equipamentos de automação. 
 
21. Assinale a alternativa que julga ser desvantagens do método 
organizacional. 
a) Falta de padronização. 
b) Falta de envolvimento de usuário. 
c) Prazo elevado de elaboração. 
d) Trabalho realizado segundo a solicitação formulada. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22.Quanto à organização, é correto afirmar que: 
a) É a união de pessoas, ideias, ideologias e recursos para atingirem obje-
tivos. b) Capacidade não flexível. 
c) É perseguir e alcançar objetivos inatingíveis para uma pessoa. 
d) Compreende a não atribuição de responsabilidade as pessoas e as ativi-
dades aos orgãos. 
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e) É a falta de planejamento de esforços cooperativos.  
 
23.Quanto às atividades internas e externas existentes no local de trabalho, 
assinale a alternativa correta que identifica os benefícios que essas atividades 
trazem para a empresa. 
a) Altos custos e perda de produtividade e competividade. 
b) Implementação de novos métodos organizacionais e ações de terceirização.  
c) A não realização de parceria com clientes e fornecedores. 
d) Falta de inovação organizacional. 
e) Programas de computadores que não devem interligar os integrantes de 
uma empresa. 
 
24.Assinale a alternativa correta que identifica os níveis institucionais que têm 
dentro de uma organização? 
a) restrito e objetivo. 
b) agentes e conscientes. 
c) estratégico, intermediário e operacional.  
d) restrito, técnico e estrutural. 
e) funcional, técnico, consciente, operacional e estratégico. 
 
25.O papel organizacional é formado por:  
a) estrutural, funcional e núcleo. 
b) responsabilidade, permissões e atividades. 
c) nível operacional e responsabilidade. 
d) permissões e nível técnico. 
e) atividades e protocolos. 
 
26.As vantagens obtidas pelas organizações são encontradas: 
a) na maior produtividade, pois o trabalho não é definido e amplamente 
divisionado. 
b) na menor produtividade, pois o trabalho não é definido e amplamente 
divisionado. 
c) na maior produtividade, pois o trabalho é bem definido e amplamente 
divisionado.  
d) na maior produtividade e trabalho divisionado, facilitando a produção em 
maior escala 
.e) na menor produtividade e trabalho divisionado, facilitando a não produção 
em maior escala.  
 
27. Apesar das vantagens, as organizações também têm desvantagens em 
relação aos problemas humanos, ao núcleo operacional, aos problemas de 
coordenação e aos problemas de adaptação. Em consequência disso, várias 
formas de resistências dos trabalhadores ocorrem, tais como: 
a) Altas taxas de rotatividade, greves, absenteísmo. 
b) Apatia, absenteísmo, comprometimento com a organização. 
c) Motivação, baixa taxas de rotatividade, comprometimento com a 
organização. 
d) Desempenho das tarefas, comprometimento com a organização. 
e) Altas taxas de rotatividade, greves, absenteísmo e apatia.  
 
28.Assinale a alternativa que melhor define Fluxogramação. 
a) É a definição das cargas e sua hierarquia numa organização. 
b) É uma técnica de representação gráfica que descreve a sequência das 
atividades processuais. 
c) É um sistema simples e acessível  
d) É massificação das informações  
e) É uma ferramenta gráfica de descrição dos processos que apenas as em-
presas utilizam. 
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29. Quanto às vantagens do fluxograma podemos citar: 
a) Padronização, fácil visualização, descrição do processo. 
b) Localização de deficiências pessoais e identificação de hierarquia. 
c) Facilidade para criação e utilização de símbolos padronizados. 
d) Ferramenta utilizada para controle de horário 
e) Estabelecer plano de carreira. 
 
30. Assinale a alternativa correta que identifica os tipos de fluxogramação: 
a) Vertical, parcial ou descritiva (global ou de coluna) 
b) Assimétrica, global e de coluna. 
c) Horizontal e modelo adaptável 
d) Pausado e descontínuo 
e) Piramidal e vertical. 
 
31.Quanto ao fluxograma parcial ou descritivo, identifique a alternativa errada. 
a) Facilita e descreve os componentes do processo. 
b) É um modelo adaptável conforme análise organizacional. 
c) Descreve o fluxo das atividades dos documentos e das informações.  
d) Utiliza símbolos padronizados.  
e) Descrição de rotina simples no processo organizacional 
 
32.Assinale a alternativa que mostra o fator básico para montagem de um 
fluxograma 
a) mapeamento dos processos 
b) trabalhar na organização 
c) conhecimento especifico dentro da organização 
d) utilização de apenas um modelo 
e) ser analista. 
 
33.Assinale a alternativa incorreta segundo os princípios de Henry Fayol 
a) Assegurar cuidadosa preparação dos planos e sua rigorosa execução. 
b) Cuidar para que organização humana e material seja coerente com o 
objetivo, os recursos e requisitos da empresa. 
c) Não estabelecer autoridade construtiva, competente, energética e única.  
d) Harmonizar atividades e coordenar esforços. 
e) Formular as decisões de maneira simples, nítida e precisa. 
 
34.Assinale a alternativa incorreta segundo os princípios de Henry Fayol 
a) Organizar a seleção eficiente do pessoal. 
b) Definir claramente as obrigações. 
c) Encorajar a iniciativa e o senso de responsabilidade. 
d) Recompensar injusta e inadequadamente os serviços prestados.  
e) Usar sanções contra faltas e erros. 
 
35.Assinale a proposta falsa segundo os princípios de Henry Fayol. 
a) Manter a indisciplina.  
b) Subordinar os interesses individuais ao interesse geral. 
c) Manter a unidade de comando. 
d) Supervisionar a ordem material e humana. 
e) Ter tudo sob controle. 
 
36.Assinale a alternativa que não é verdadeira quanto às funções do controle 
administrativo. 
a) Planejamento 
b) Organização 
c) Direção 
d) Controle 
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e) Preparação 
 
37.Assinale a alternativa que não é verdadeira quanto às funções do controle 
administrativo. 
a) medir o desempenho 
b) avaliar o desempenho 
c) adotar medidas corretivas  
d) não garantir resultados 
e) assegurar as metas estipuladas.  
 
38.É desvantagem da teoria da burocracia:  
a) Precisão na definição do cargo e na operação, pelo conhecimento exato dos 
deveres. 
b) Uniformidade de rotinas e procedimentos que favorecem a padronização, 
redução de custos e erro, pois as rotinas são definidas por escrito. 
c) Confiabilidade, pois o negócio é conduzido através de regras conhecidas. 
d) Benefícios para as pessoas na organização, pois a hierarquia é formalizada, 
o trabalho é dividido entre as pessoas de maneira ordenada. 
e) A capacidade de aceitar as ordens e regras como legítimas exige um nível 
de renúncia que é difícil de manter. 
 
39.É vantagem da teoria da burocracia: 
a) chefe burocrático 
b) chefe não burocrático. 
c) chefe que indica e nomeia subordinado. 
d) Chefe que estabelece regras 
e) Chefe que resolve os objetivos que devem ser atingidos. 
 
40. Assinale a alternativa que aponta a característica correta sobre as cha-
madas estruturas tradicionais.  
a) Baixo nível de formalização;  
b) Unidade de comando; 
c) Especialização elevada; 
d) Comunicação vertical; 
e) Utilização de formas tradicionais de departamentalização. 
 
41. A administração da Toyota é baseada: 
a) Just in time  
b) Clean manufacturing  
c) Kaizen 
d) 5S 
e) Departamental 
 
42.Utiliza uma quantidade mínima de recursos totais: pessoal, materiais, 
dinheiros, máquinas, etc. 
a) Just in time  
b) Clean manufacturing 
c) Kaizen 
d) 5S 
e) Departamental 
 
43.Abordagem focada e baseada na equipe para a melhoria contínua. 
a) Just in time  
b) Clean manufacturing 
c) Kaizen  
d) 5S 
e) Departamental 
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44.O estudo de layouts não pode ser aplicado em: 
a) fazendas 
b) armazéns 
c) hospitais 
d) universidades 
e) banheiros 
 
45.O arranjo físico não busca: 
a) facilitar a disposição dos centros de atividade econômica 
b) aumentar os riscos de acidentes 
c) aumentar o moral dos funcionários 
d) facilitar o fluxo de informações  
e) aumentar a eficiência da mão de obra 
 
46.Um bom arranjo implica em: 
a) fluxo longo 
b) formação de filas 
c) aumento de custos 
d) estocagem racional 
e) fluxo confuso 
 
47.Um mau arranjo implica em:  
a) fluxo curto 
b) formação de filas 
c) redução de custos 
d) estocagem demasiada 
e) fluxo fácil 
 
48.Um bom arranjo proporciona: 
a) má sinalização  
b) desconforto para os operadores 
c) aumenta as distâncias 
d) facilidade de acesso às operações.  
e) piora no uso dos espaços. 
 
49.Não é técnica de planejamento: 
a) simulação 
b) maquetes  
c) CAD 
d) desenhos 
e) pinturas.  
 
50. JIT – “Just in Time”, a expressão em inglês significa: 
a) “no tempo certo” 
b) “pontualmente” 
c) “no tempo próprio” 
d) “no tempo justo” 
e) “em determinado tempo” 
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