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RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 493, DE  11 DE NOVEMBRO DE 2016 

Aprova o Catálogo de Atividades Típicas 
do Profissional de Administração nas 
áreas de Organização, Sistemas e 
Métodos(OSM), para compor o Código 
Brasileiro de Administração – CBA  

  

O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da 
competência que lhe é conferida pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, pelo 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, e pelo 
seu Regimento, aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 432, de 08/03/2013, 

CONSIDERANDO que ao CFA compete orientar e disciplinar o 
exercício da profissão de Administrador, bem como, dirimir dúvidas suscitadas nos 
Conselhos Regionais de Administração, conforme previsão do art. 7º, alíneas “b” e 
“d” da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965; 

CONSIDERANDO a necessidade de codificar, categorizar e 
regulamentar as atividades profissionais privativas do Administrador e demais 
profissionais da área de Administração em cada um dos seus campos de atuação 
profissional, previstos no art. 2º, alínea “b”, da Lei nº 4.769/1965, e no art. 3º, alínea 
“b”, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/1967; e a 

DECISÃO do Plenário na 24ª reunião, realizada em 27 de outubro de 
2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Catálogo de Atividades Típicas do Profissional de 
Administração nas áreas de Organização, Sistemas e Métodos, previstas no art. 
2º, alínea “b”, da Lei nº 4.769/1965, ratificando a sua denominação 
de Organização, Sistemas e Métodos - OSM. 

Art. 2º O Catálogo de que trata esta Resolução Normativa comporá 
o Código Brasileiro de Administração – CBA. 

Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

  

Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Presidente do CFA 
CRA-MS Nº 0013 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Catálogo tem o objetivo de apresentar as Atividades Típicas do Administrador 

para a área de Organização, Sistemas e Métodos, tendo sido embasado a partir da 

inciativa da Câmara de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de Administração 

no Projeto Código Brasileiro de Administração – CBA. O catálogo tem a finalidade de 

descrever as atividades de forma codificada, consideradas atos típico do profissional de 

Administração, conforme estabelecido em lei, para a área de Organização, Sistemas e 

Métodos - OSM. 

Há entre os catálogos uma interação. Eles interagem por meio das funções, 

atividades e processos, haja vista que não há área isolada e uma organização, mas um 

sistema dinâmico e transformador. A análise da inter-relação deste sistema é função do 

Administrador. Saber como o sistema responde às diversas mudanças de cenários, sejam 

elas internas ou externas, é um dos principais desafios para os profissionais da 

Administração. O Catálogo, portanto, proporciona aos profissionais uma visão holística 

e vem atender uma demanda de negócios e mercado, em resposta às melhores práticas 

na administração de bens, estratégias, mercado, pessoas, recursos financeiros, 

tecnológicos e de processos produtivos. 

2. INTRODUÇÃO 

O Código Brasileiro de Administração – CBA está composto pelos catálogos das 

áreas de: Suprimentos e Logística – SPL; Gestão de Pessoas – GPE; Administração 

Mercadológica/Marketing – AMK; Administração Financeira e Orçamentária – AFO; 

Organização, Sistemas e Métodos - OSM e Administração de Produção – PRO.   

A descrição do Catálogo de Organização, Sistemas e Métodos – OSM tem o 

constructo com base restrita ao estabelecido na Lei Federal nº 4.769, de 9/9/1965, que 

“Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências”, bem 

como, no regulamento da lei, aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que 

“Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador.”  

O art. 2º da lei supracitada define que: 

“Art. 2º A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão 

liberal ou não, mediante: 

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 
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b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração 

de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de 

produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou 

aos quais sejam conexos”. 

Para melhor compreensão e frente aos avanços da nomenclatura do Campo de 

Administração e Administração Mercadológica, no presente produto – Catálogo 

Brasileiro de Administração – fica denominado como Área de Organização, Sistemas e 

Métodos. 

O CBA deverá observar um padrão de elaboração e estilo a fim de que se possa 

manter uma lógica descritiva e analítica ao longo do tempo. Nesse sentido será adotado 

o código alfa numérico. 

As áreas devem possuir 3 letras, até 9 números e sete níveis hierárquicos, 

conforme o grau de detalhamento envolvido na atividade. A classificação das nove 

áreas do conhecimento deve ser seguida conforme o código abaixo: 

Organização, Sistemas e Métodos – Código OSM 

Em termos práticos, a criação deverá seguir a seguinte lógica: 

1º Nível: Área do Conhecimento; 

2º Nível: Ação Principal; 

3º Nível: Detalhamento da Ação Principal; 

4º Nível: Delimitação do Escopo da Ação Principal. 

No que se refere aos 2º, 3º e 4º níveis, eles deverão ser apresentados numa 

sequência de três algarismos contemplados de 001 a 999 em cada nível, contemplando 

as principais atividades relacionadas a cada área do conhecimento.  

EXEMPLO: 

ATIVIDADE: Mapeamento de Processo  

CÓDIGO DE ATIVIDADE: OSM.004.004.001 

 1º Nível: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS - OSM 

 2º Nível 

XXXXX 
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004. Gestão por Processo 

XXXXX 

 3º Nível 

004. Arquitetura 

XXXXX 

 4º Nível 

XXXX 

001. Arquitetura de Negócio. 

Em termos práticos, a análise do modelo estabelecido indica que a organização 

do serviço contratado deverá utilizar o modelo de Diagrama de Árvore e abranger os 

seguintes níveis e conteúdos: 

1º Nível: Área de Conhecimento: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS – que 

deve ser decomposta em ações principais (quantas forem identificadas); 

2º Nível: Ação Principal (quantas forem identificadas na citada área de conhecimento); 

3º Nível: “Detalhamento da Ação Principal”. Subentende-se que esse detalhamento seja 

de conteúdo, por isso cada ação principal é desdobrada em subações. 

4º Nível: “Delimitação do Escopo da Ação Principal” – subentende-se que a 

delimitação deve ser descritiva, envolvendo a ação principal e o respectivo conjunto de 

suas subações. 

Aplicando-se a lógica proposta e os fundamentos da técnica do Diagrama de 

Árvore, demonstramos por meio do fluxograma (figura 1) a lógica desta relação. 

CAMPO DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO 

Nível 1: ÁREA DE CONHECIMENTO: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E 

MÉTODOS - OSM 

Nível 2: AÇÃO PRINCIPAL: 

OSM. 001 – Estrutura Organizacional 

Nível 3: SUBAÇÕES: 

OSM. 001.001 – Diagnóstico Organizacional 
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OSM. 001.002 – Análise Organizacional 

OSM. 001.003 – (Re) Desenho de Processo de Negócio 

Nível 4: DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL. A Estrutura 

Organizacional, normalmente compreende as seguintes subações: 

 Diagnóstico organizacional: um diagnóstico organizacional possui 

como objetivo contribuir na tomada de decisão, avaliando a realidade 

organizacional, oferecendo recursos para manutenção e ampliação de seu 

nível tecnológico, de materiais e da sua inteligência competitiva. Permite 

ainda uma visão de seus pontos fortes e fracos e deficiências de um 

sistema. 

 

 Análise organizacional: a análise organizacional possui como objetivo 

entender a situação de elementos que constitui um sistema interativo e 

estabelecer uma cadeia de relações para interpretar processos 

verificáveis, identificados em composição e decomposição das partes. A 

análise desses processos é vista não como uma divisão, mas como uma 

subdivisão do todo composto. 

 

 Redesenho de processo de negócio: é projetar o processo falho 

existente ou melhoria de um processo. Ela começa assim que a etapa de 

análise do processo atual está completada. O projeto de um novo 

processo é desenvolvido de forma a atender aos novos objetivos e 

estratégias organizacionais, transformações da base tecnológica, 

alterações de expectativas dos clientes, mudanças legais, obsolescência 

de sistemas e equipamentos, corrigir as disfunções verificadas e 

incorporar as melhorias necessárias. Os processos devem ter uma 

estrutura o mais simples possível, conter documentos básicos 

necessários, objetivos claros, uma metodologia que facilite sua condução 

e um cronograma.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Procedimento Metodológico tem por finalidade demonstrar as etapas utilizadas 

pela Consultoria na elaboração do produto. O desenvolvimento do serviço contratado 

envolveu a execução dos seguintes passos. 

a. Referencial Legal-normativo - abrangeu a identificação e a análise dos 

diplomas legais e dos instrumentos normativos atinentes ao campo, à 

área de conhecimento e ao processo licitatório, sendo eles: 
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a. 1. Lei Federal nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 – que “Dispõe sobre 

o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências”; 

 

a.2. Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo 

com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”;  

 

a.3. Edital do Pregão Presencial CFA nº 02/2016. 

 

b. Atividades da área – envolveu a realização de pesquisa e levantamentos 

das atividades e atribuições dadas aos cargos lotados nas áreas de 

organização, sistemas e métodos de empresas privadas e órgãos públicos. 

 

c. Referencial bibliográfico – para que se pudesse desenvolver um 

trabalho de investigação, análise e padronização, selecionaram-se bases 

conceituais de vários e conceituados autores, assim como uma pesquisa 

aprofundadas em artigos científicos, dissertações e teses, com enfoque 

em conceitos de autores da área de Organização, Sistemas e Métodos. 
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4. ALINHAMENTO CONCEITUAL 

 

Para alinhamento conceitual, foi fundamental seguir o item 3 do termo de 

referência do edital 02/2016 que adotou por ordem de precedência e de atributos 

concernentes ao objeto do trabalho (CBA), tais como: campo, área, função, ação, 

subação. 

 

Para fins de especificação, o presente termo referir-se-á ao campo da 

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS, restrita ao estabelecido na Lei Federal nº 4.769, de 

9/9/1965, que “Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras 

providências”, bem como no Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo com a Lei nº 

4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”. 

 

O Art. 2º da lei supracitada define que: 

 

“A atividade profissional de Administrador será exercida como profissão liberal, ou 

não, mediante: 

 

a) Pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 

 

b) Pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração 

de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de 

produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou 

aos quais sejam conexos”. 

 

Para melhor compreensão e frente aos avanços da nomenclatura do Campo da 

Organização e Métodos, no presente produto – Catálogo Brasileiro de Administração – 

fica denominado como Área de Organização, Sistemas e Métodos. 

 

A Codificação no Código Brasileiro de Administração (CBA) compor-se-á das 

(09) nove áreas de atuação definidas como áreas do conhecimento, originárias da lei 

supracitada e de seu regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/67. 
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O CBA deverá observar um padrão de elaboração e estilo a fim de que se possa 

manter uma lógica descritiva e analítica ao longo do tempo. Nesse sentido será adotado 

o código alfa numérico. 

 

As áreas devem possuir 3 letras, até 9 números e sete níveis hierárquicos, 

conforme o grau de detalhamento envolvido na atividade. 

 

5. ABORDAGEM DA ÁREA DE CONHECIMENTO 

Refere-se à subdivisão do campo de conhecimento, sendo no presente termo de 

referência, a área de conhecimento designada de Organização, Sistemas e Métodos. A 

partir deste tema, o catálogo foi construído de maneira detalhada do geral para o 

específico, abordando as funções e atribuições na área de Organização, Sistemas e 

Métodos. É importante frisar que a área de Organização, Sistemas e Métodos, assim 

como as demais áreas, deve estar totalmente alinhada com a cultura e a estratégia da 

empresa. A compreensão dos vínculos construídos dentro do ambiente de trabalho é a 

etapa inicial para o desafio de administrar conceitos e estratégia de mercado. Por meio 

do entendimento dos elementos constituintes da cultura, é possível compreender os 

mecanismos de interação entre os funcionários e as tarefas que executam.  

  

5.1. FUNÇÃO GERAL 

Constitui o primeiro desdobramento da área de conhecimento, compreendendo a 

designação mais genérica dada a um grupo amplo de ações principais. Função na forma 

mais genérica é, pois, uma “ação peculiar a qualquer órgão”. Dessa generalidade deriva, 

por exemplo, a função organizacional, definida como sendo o conjunto de tarefas 

especializadas, executadas pelas pessoas em uma organização, visando à consecução 

dos objetivos desta. Funções organizacionais são, por exemplo: planejamento, 

organização, execução e controle, normalmente denominados de funções da 

Administração Geral. Vinculam-se a estas funções especializadas como Gestão de 

Pessoas, Organização, Sistemas e Métodos, Finanças, Produção, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Marketing e Suprimento. 
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5.2. FUNÇÃO ESPECÍFICA  

Para melhor clareza ou adequação do desdobramento, serão estabelecidas as 

funções específicas pertinentes, as quais serão subdividas em ações principais e estas 

em subações. 

 

5.3. AÇÃO PRINCIPAL 

Refere-se à subdivisão das funções específicas constituintes da referida área de 

conhecimento, em grupos de atividades afins. Cada grupo de atividades constitui uma 

Ação Principal. 

5.4. SUBAÇÃO 

É cada uma das partes que compõe uma ação principal. A identificação de um 

conjunto de subações de mesma natureza constitui uma forma direta de detalhar o 

conteúdo de determinada ação principal.   

 

5.5. ATIVIDADE 

De maneira geral atividade é a “qualidade de ativo” ou “faculdade de poder 

atuar”. Assim, tomando-a no contexto da administração, pode-se definir atividade como 

tudo aquilo que as pessoas fazem no ambiente de trabalho ou particularmente. Se 

necessário para a delimitação de uma ação principal, pode-se subdividir atividade em 

subatividades.  

 

5.6. SUBATIVIDADE 

Refere-se ao desdobramento de uma atividade em nível operacional, sendo 

utilizada somente nos casos que forem indispensáveis.   

Associando o exposto acima a respectivos níveis, tem-se: 

1º Nível: Área de Conhecimento; 

2º Nível: Função Geral; 

3º Nível: Função Específica; 

4º Nível: Ação Principal; 
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5º Nível: Subação; 

6º Nível: Atividade; 

7º Nível: Subatividade.  

A classificação acima não determina que todos os níveis estabelecidos sejam 

utilizados na elaboração do presente trabalho. O objetivo da classificação é orientar a 

organização e o desdobramento lógico do assunto de interesse, visando subsidiar o 

detalhamento das ações principais e a delimitação de seus escopos. Cada nível 

antecedente é mais amplo que o subsequente, sucessivamente. 

6. AÇÕES PRINCIPAIS E SUBAÇÕES 

 

A identificação das ações principais compreenderá, em linhas gerais: 

 

 A identificação e separação do rol de atividades (ações principais) e 

subatividades (subações) típicas da Área de Organização, Sistemas e Métodos; 

 A consolidação dos grupos de ações principais e suas respectivas subações. 

Para que isso fosse possível, a visão por processo foi ingrediente fundamental na 

consolidação e objetividade deste trabalho. 

Assim sendo, foram classificadas as Ações Principais e suas Subações de forma que 

correspondessem às exigências deste edital, conforme segue:  

 AÇÃO PRINCIPAL  

o Estrutura Organizacional – 001 

 

 SUBAÇÕES 

o Diagnóstico Organizacional – 001.001 

o Análise Organizacional – 001.002 

o Redesenho de Processo Organizacional – 001.003 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Método de Trabalho – 002 

 

 SUBAÇÕES 

o Obtenção de Dados – 002.001 

o Análise Crítica – 002.002 
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o Modelagem – 002.003 

o Padronização – 002.004 

o Elaboração de Documentação Padronizada – 002.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Implementação de Processos Administrativos – 003 

 

 SUBÇÃOES 

o Comprometimento dos Agentes Envolvidos – 003.001 

o Estruturação – 003.002 

o Análise – 003.003 

o Desenvolvimento – 003.004 

o Implementação – 003.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Gestão por Processo – 004 

 

 SUBAÇÕES 

o Mapeamento de Processo – 004.001 

o Gestão de Processo – 004.002 

o Característica de Processos – 004.003 

o Arquitetura de Processo – 004.004 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Racionalização de Trabalho – 005 

 

 SUBAÇÕES 

o Fluxograma – 005.001 

o Layout – 005.002 

o Formulários – 005.003 

o Manuais – 005.004 

o Quadro de Distribuição de Tarefas – 005.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Sistemas de Informação – 006 

 

 SUBAÇÕES 

o Entrada – 006.001 

o Processo de Transformação – 006.002 

 

 



  
 

___________________________________________________________________________________________________________  

© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 
       Conselho Federal de Administração 

 

 
 

14 

o Saída – 006.003 

o Retroalimentação – 006.004 

o Objetivos – 006.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Auditoria em OSM – 007  

 

 SUBAÇÕES 

o Plano de Auditoria – 007.001  

o Planejamento dos Trabalhos – 007.002 

o Execução dos Trabalhos de Auditoria – 007.003 

o Comunicação dos Resultados – 007.004 

o Monitoramento – 007.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Perícia em OSM – 008 

 

 SUBAÇÕES 

o Planejamento da Perícia – 008.001 

o Análise Documental – 008.002 

o Diligência – 008.003 

o Questionamentos – 008.004 

o Investigação – 008.005 

o Arbitragem – 008.006 

o Certificação – 008.007 

o Emissão do Laudo – 008.008 

 

7. ESCOPO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

O escopo deste trabalho vem delimitar o foco da Atribuição do Administrador na 

área de Organização, Sistemas e Métodos, especificando todas as principais atividades e 

subatividades, de forma que o fluxo (figura 1) fosse claramente entendido, com o 

objetivo de atender ao especificado no edital como “Delimitação do escopo da ação 

principal”. 

 

8. FLUXO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

Após a etapa de identificação das principais ações, foi-se delimitando e 

desdobrando as ações principais em subações, organizadas em fluxo (figura 1) e 

codificadas conforme exigência do edital, para fins de padronização. 
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Figura 1: Fluxograma da Área de Organização, Sistemas e Métodos 
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9. CODIFICAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

A codificação foi baseada no disposto no edital para aplicá-la a cada conjunto de 

ação principal e subações (item 6). De acordo com o especificado no edital, a 

codificação compreenderá três níveis, uma vez que o 4º nível corresponde à delimitação 

de escopo das ações principais, que constitui requisito à parte do desdobramento lógico 

das mesmas.  
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10. CATÁLOGO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO PROFISSIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA A ÁREA DE ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E 

MÉTODOS - OSM 

 

As organizações exercem papel fundamental na sociedade e são elas as 

responsáveis por identificar e solucionar as suas necessidades. A medida que fazemos 

uso dos produtos e/ou serviços por elas disponibilizados, contribuímos para a 

manutenção dos sistemas organizacionais. As organizações são, portanto, um sistema 

interligados de comportamento sociais, que mantem viva as condições de atender o 

mercado consumidor e que se forma, quando um grupo de pessoas interagem, voltada 

ao mesmo objetivo com foco em atender aos requisitos do mercado. Sua função, 

portanto, é definir que recursos e que atividades serão necessárias para satisfazerem os 

requisitos do mercado. Para isso, é necessário alinhar os agentes envolvidos, atribuir 

responsabilidades, e distribuir a esses agentes a autoridade necessária para e execução 

de suas tarefas. 

Quando tratamos de OSM, analisamos de forma ampla todas as estruturas de 

sistemas, a considerar nosso organismos e suas interdependências, assim como são as 

organizações com as quais interagimos. É uma área considerada clássica da 

administração que lida com um conjunto de técnicas que tem como objetivo principal 

aperfeiçoar o funcionamento das organizações.  

A responsabilidade básica da área de Organização, Sistemas e Métodos é a de   

executar   as atividades de levantamento, análise, elaboração e implementação de 

sistemas administrativos. O objetivo é criar ou aprimorar métodos de trabalho, agilizar a 

execução das atividades, eliminar   atividades   em   duplicidade, padronizar, melhorar   

o   controle, fazer   o gerenciamento de processos e solucionar problemas.  

No sentido sistêmico ou no sentido puro da área, é vista como o 

desenvolvimento ou adequação dos sistemas funcionais das organizações, de forma a 

capacitá-la ao desenvolvimento de suas atividades dentro dos conceitos de 

produtividade.  

No que ser refere método, seria a forma de executar os referidos sistemas com o 

menor dispêndio de energia e maior eficácia do executante. Sendo assim, os sistemas 

podem ser considerados como um conjunto de métodos, procedimentos e/ou técnicas, 

que trabalhados geram informações necessárias ao processo decisório das organizações, 
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tanto as informações processadas em sistemas computacionais, quando as processadas 

manualmente. 

 

 

Os fatores organizacionais nesta área, como veremos, se constituem em 

sistemas, considerando que suas partes, subsistemas, comportamentos e outros variáveis 

que são voltados a um objetivo. 

É importante esclarecer que existem três níveis: 

 macro sistemas; 

 sistemas; e  

 subsistemas. 

Nas organizações, estes níveis interagem entre si, e se complementam em: 

 processos; 

 atividades; e 

 tarefas; 

 

Desta forma, é possível o desdobramento sistemático de componentes estruturais 

e funcionais em tarefas específicas, afim de identificar gaps ou pontos de melhoria. 

Sendo assim, as normas ou métodos de trabalho deixam de ser processos fixos e 

passam a ser processos direcionadores. A criatividade passa a ser uma aliada à gestão, e 

contribui no processo de tomada de decisão, voltadas aos objetivos e metas, tornando 

estes mecanismos motivacionais para o atingimento dos propósitos das organizações, 

aliado ao desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários.  
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10.1. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E DAS SUBAÇÕES DA ÁREA DE 

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 

 

CAMPO: ADMINISTRAÇÃO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 

I. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – uma 

estrutura organizacional compreende a integração de diversos agentes 

responsáveis pelo processo de transformação de insumos em produto e/ou 

serviço. A estrutura interna da organização define os níveis hierárquicos, os 

setores e departamentos da organização e como estão interligados. 

Determina as inter-relações e mobilidade dentro da organização. A estrutura 

organizacional, influencia e é influenciada pela cultura e pelo clima 

organizacional. Abrange as seguintes subações: diagnóstico organizacional, 

análise organizacional e redesenho de processo organizacional. 

 

II. FUNÇÃO ESPECÍFICA: MÉTODOS DE TRABALHO – é a melhor 

maneira de realizar um trabalho ou uma operação.  É a forma mais eficaz 

para intervir no processamento, objetivando direcioná-lo no caminho que 

implique menores custos e riscos, menor tempo e maior aproveitamento do 

esforço e dos recursos aplicados, sendo capaz de alcançar o objetivo com 

menor dispêndio e perdas. Abrange as seguintes subações: obtenção de 

dados, análise crítica, modelagem, padronização e elaboração de 

documentação padronizada.  

 

III. FUNÇÃO ESPECÍFICA: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS – é dar execução aos processos. Trata-se processos 

administrativos, o conjunto de atividades interligadas e interdependentes que 

transformam os insumos provenientes do ambiente em produtos e/ou 

serviços dotados de valor que atenda às necessidades dos clientes.  Abrange 

as seguintes subações: comprometimento dos agentes envolvidos, 

estruturação, análise, desenvolvimento e implementação. 

 

IV. FUNÇÃO ESPECÍFICA: GESTÃO POR PROCESSO – o sucesso das 

organizações dependem que todas as atividades interrelacionadas sejam 

compreendidas e gerenciadas segundo uma visão de processos. Os clientes  
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precisam ser conhecidos, assim como suas necessidades e o que cada 

atividade adiciona de valor na busca do atendimento a essas necessidades. 

Abrange as  

seguintes subações: mapeamento de processo, gestão de processo, 

características de processos e arquitetura de processo. 

 

V. FUNÇÃO ESPECÍFICA: RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO – é a 

função que trata da movimentação de documentos, definição de seus fluxos, 

estudo das rotinas, contribuição nas eventuais melhorias dos métodos de 

trabalhos, atualização de formulários, implantação dos princípios de 

ergonomia e melhoria do ambiente. Abrange as seguintes subações: 

fluxograma, layout, formulários, manuais e quadro de distribuição de tarefas. 

 

VI. FUNÇÃO ESPECÍFICA: SISTEMA DE INFORMAÇÃO – é um 

conjunto de atividades interligadas de forma que todas estejam em uma 

relação direta, de maneira a possibilitar que determinados objetivos sejam 

alcançados. Abrange as seguintes subações: entrada, processos de 

transformação, saída, retroalimentação e objetivos.  

 

VII. FUNÇÃO ESPECÍFICA: AUDITORIA EM OSM – compreende o 

conjunto de etapas destinado a examinar a regularidade e avaliar a eficiência 

da gestão administrativa e dos resultados alcançados, bem como apresentar 

subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e 

controles internos de uma organização: entrada, processos de transformação, 

saída, retroalimentação e objetivos.  

 

VIII. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PERÍCIA EM OSM – visa atuar de maneira 

imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a interpretação, o 

entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos os 

critérios e valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial 

e Extrajudicial, sempre considerando seu compromisso maior, que é o 

esclarecimento da verdade. Abrange as seguintes subações: planejamento da 

perícia; análise documental; diligência; questionamento; investigação; 

arbitragem; certificação e emissão do laudo. 
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11. DETALHAMENTO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

 

1. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 2: Fluxograma da Estrutura Organizacional 

Estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, 

autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma 

organização. Deve ser delineada, considerando as funções de administração como um 

instrumento para facilitar o alcance dos objetivos estabelecidos. O delineamento da 

estrutura, portanto, é a atividade que tem por objetivo criar uma estrutura para uma 

organização ou então aprimorar a existente.   

A estrutura organizacional não é estática, o que poderia ser deduzido a partir de 

um estudo simples de sua representação gráfica:  o organograma.  A estrutura 

organizacional é bastante dinâmica, principalmente quando são considerados os seus 

aspectos informais provenientes da caracterização das pessoas que fazem parte de seu 

esquema, além disso, as mudanças de mercado, a cultura e o clima organizacional, 

também exercem uma força fundamental na dinâmica das estruturas. 

Para desenvolver uma estrutura organizacional devem-se considerar os seus 

componentes, condicionantes e níveis de influência.  É muito importante que o processo 

seja participativo e que envolva os funcionários da organização, visando desta forma 

integração e motivação interna. É importante, ainda, avaliar a estrutura organizacional 

implantada, principalmente quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos, bem como, 

as influências dos aspectos formais e informais. 

Não há um padrão, mas há componentes fundamentais, como veremos a seguir:    

 

 

 

 



  
 

___________________________________________________________________________________________________________  

© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 
       Conselho Federal de Administração 

 

 
 

22 

 

1.1. Diagnóstico organizacional: o conhecimento do histórico e dos 

resultados, aliado às projeções futuras será base para que o diagnóstico seja bem 

planejado e acompanhado, corrigindo tendências ao longo do tempo.  

O diagnóstico é definido, portanto, como um processo interativo de um agente 

que não está dentro da organização. Ou seja, um profissional que não participa 

das atividades da organização, que é contratado para auxiliar os executivos e os 

profissionais da organização, a tomarem decisões dos processos, não sendo, 

portanto, ele o responsável para tomada de decisões. 

Para se identificar a situação de uma organização, com o objetivo de diagnóstico 

estratégico, é necessário o cumprimento de algumas etapas, como: 

 formulação de uma hipótese: identificar um ou vários possíveis 

problemas   que   afetam   a   organização.   Esses   problemas   seriam   

resultados   de   forças externas ou internas. Formulam-se esses 

problemas como hipóteses, já que a identificação ou não como problema 

deverá resultar do próprio diagnóstico. 

 levantamento das informações: essa informação dos possíveis problemas, 

depende da qualidade e da profundidade do diagnóstico que se quer 

realizar.  

 análise da informação: implica confrontar informações e conhecimentos 

extraídos do diagnóstico específico e compará-los com as experiências 

anteriores de casos ou condições similares. 

 diagnóstico: pode confirmar a hipótese do problema identificado ou 

refutá-la. Nesse caso, novas hipóteses de problemas devem ser sugeridas 

e o modelo proposto deverá ser repetido. Quanto maior o número de 

áreas da organização que são submetidas a esse processo, maior é o 

número de informações que devem ser obtidas e maiores as chances de 

se alcançar um diagnóstico mais profundo e mais completo.  

 

1.2. Análise organizacional: a análise organizacional é um processo racional 

utilizado para caracterizar, decompor e interpretar um sistema, de modo a 

conhecer seus fatores constitutivos, assim como seu comportamento e suas 

interações.  

 

O objetivo da análise organizacional é compreender a situação de elementos que 

constitui um sistema interativo e estabelecer uma cadeia de proposições para 

interpretar procedimentos verificáveis, identificados em composição e  
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decomposição das partes. E ainda, a análise desses procedimentos é vista não 

como uma divisão, mas como uma subdivisão do todo composto. 

 

O grande desafio das organizações é obter harmonia em seus fluxos internos, 

através do esforço de todos os agentes, objetivando conseguir um resultado 

maior do que o que seria obtido pela soma dos resultados das partes 

individualmente. Quando isso não é possível, a organização deve mobilizar-se 

para um trabalho de reorganização. 

 

Existem algumas situações que devem ser avaliadas, quando na análise 

organizacional, são elas: 

 custos elevados; 

 perdas em estoques; 

 problemas de relacionamento; 

 conflito; 

 aumento do índice de rotatividade e absenteísmo; 

 perda de competitividade; 

 processos internos pesados e fluxo com gaps; 

A análise organizacional são decompostas em três fases: 

 diagnóstico das causas: é a identificação do clima, dos problemas, da 

estrutura, métodos e processos de trabalho da empresa, de forma a 

detectar os problemas reais que estão ocasionando os sintomas 

apresentados. É a fase da proposição de ações macro de intervenção na 

empresa; 

 intervenção: envolve o estudo das soluções dos problemas, 

compreendendo, de início, as fases de planejamento da solução e a sua 

crítica. Compreende, também, o planejamento, a implantação e o 

controle das ações propostas no diagnóstico.  

 controle: procura medir e avaliar o desempenho e o resultados das ações, 

com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, de forma que 

possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do 

processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam aos 

desafios e os objetivos estabelecidos. 

Essas fases são interdependentes e tem objetivo de caráter mais didático, assim 

como para não permitir que as ações não sejam implantadas sem um trabalho 

sério e detalhado de análise dos problemas.  
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1.3. Redesenho de processo de negócio: para transformar uma necessidade 

em um produto ou serviço faz se necessário um conjunto de processos que 

precisam interagir entre si, afim de assegurar a presença dos requisitos do cliente 

em cada atividade executada. Ao identificar, compreender e gerenciar os 

processos, a   organização   está   adotando   uma   abordagem sistêmica de 

gestão.  

 

É por meio da análise da relação entre os processos que as atividades da 

organização são realizadas em uma sequência lógica que vai agregando valor 

aos produtos   e/ou serviços   à   medida   que   vão   sendo   executadas.  

 

A decisão de redesenhar processos exige uma cuidadosa reflexão prévia.             

 

O redesenho de processos produz benefícios como: 

 a promoção de mudanças nas práticas de trabalho da organização;  

 a incorporação de novos valores, novas tecnologias e novos princípios; e  

 a ampliação significativa da eficiência e da eficácia dos processos.  

Diferentes caminhos podem ser escolhidos, como por exemplo, pode ser 

necessário escolher entre um novo desenho do processo baseado na aplicação de 

um volume significativo de recursos em tecnologias de ponta ou no emprego de 

tecnologias menos avançadas somado a um investimento pesado em capacitação 

de equipe.  Esse estabelecimento de orientações gerais para a tomada de decisão 

deve presidir todas as ações do redesenho do processo. 

Alguns exemplos de diretrizes: 

 mudança nos procedimentos internos para o atendimento às novas 

demandas;  

 eliminar todas as perdas com lentidões, gargalos, retrabalho, duplicidade 

de atividades, atividades que não agregam valor ao cliente;  

 reduzir variância no desempenho do processo;  

 melhorar a comunicação entre as áreas;  

 automatizar o que for possível, aproveitando o máximo a TI;  e 

 padronizar o atendimento. 
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O método  de  redesenho  de  processos  nas  organizações,  contando  com  a 

participação das pessoas que neles trabalham, dá início a um ambiente que 

propicia a implantação de  mudanças  e  a  consequente  melhoria  contínua.   

 

 

 

O  processo  analisado  periodicamente  sofre ajustes necessários. As evidências 

estatísticas mostram se as mudanças realizadas estão se aproximando ou se 

afastando dos objetivos. 
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2. FUNÇÃO ESPECÍFICA: MÉTODO DE TRABALHO 

 

Figura 3: Fluxograma do Método de Trabalho 

Esta função descreve em detalhes o trabalho a ser executado, visando a 

eficiência na sua realização. 

Todo processo possibilita a utilização de um método mais adequado, e o 

objetivo disso é a melhoria contínua, além é claro, de atingir os objetivos propostos. Na 

relação que estabelece todas as partes de uma estrutura, pode-se perceber que há uma 

dependência do conhecimento que gera atividades através de comportamentos e de 

ações executadas por seus agentes, utilizando-se de recursos ou artefatos disponíveis, 

para manter seus ciclos. 

Os objetivos para a utilização de métodos de trabalho:  

 eliminar o desperdício de esforço e tempo da mão de obra; 

 otimizar o rendimento do trabalho; e 

 distribuir uniformemente o trabalho. 

 

Método é o caminho sistemático para se chegar a um fim. Este caminho pode 

ser um sistema ou processo, nos níveis operacional, tático, estratégico. É um conjunto 

de procedimentos ordenados e lógicos para obter-se a melhor performance e o 

atingimento dos objetivos.  

Para desenvolver as estruturas de recursos e de operações nas organizações, ao 

definir   procedimentos, rotinas, métodos, os profissionais   estabeleceram   a 

padronização na análise administrativa, envolvendo os aspectos organizacionais e de 

planejamento. 

A padronização   procura   a   utilização   e   a   simplificação   das   atividades 

administrativas, segundo padrões, parâmetros e modelos preestabelecidos, aceitos pela 

organização ou impostos pela criação de novos hábitos ou mudanças. 

Uma das ferramentas muito utilizada para melhoria e aperfeiçoamento do 

método de trabalho, é o tão conhecido ciclo PDCA, amplamente divulgado por Willian 

E. Deming. Essa ferramenta acredita na repetição e na sucessiva avaliação das suas 
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partes, focada na melhoria contínua. É composta pelas etapas, que em português é 

traduzida em planejar, executar, verificar e ação de melhoria, conforme figura abaixo. 

 

Figura 4: Ciclo PDCA 

 planejar: é nesta etapa que se obtém dados para estabelecer objetivos e 

processos, necessários para atingir resultados, de acordo com os 

requisitos dos clientes e as políticas da organização. Definir o que 

queremos, por meio de análise crítica, planejar o que será feito, 

estabelecer metas e definir os métodos que permitirão atingir as metas 

propostas; 

 executar: implementar e modelar os processos. Tomar iniciativa, 

educar, treinar, implementar, executar o planejado conforme as metas e 

métodos definidos; 

 verificar: monitorar, analisar e medir os processos e produtos 

relativamente às políticas, objetivos e requisitos do produto e reportar 

os resultados. Verificar os resultados que se está obtendo, verificar 

continuamente os trabalhos para ver se estão sendo executados 

conforme planejados; e 

 agir: tomar ações para melhorar continuamente o desempenho dos 

processos e padronizar. 

 

2.1. Obtenção de dados: a obtenção de dados é feita com a colaboração e 

participação dos agentes atuantes na área em estudo. É necessário a utilização de 

instrumentos eficazes para que os dados sejam os mais confiáveis possíveis, pois 

são eles que vão definir inicialmente a análise, modelagem e padronização. Estes 
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dados retratam os níveis fortes, fracos e as possibilidades de melhoria e seus 

sintomas, com o objetivo de avaliar a funcionalidade. 

Como instrumentos são utilizados: 

2.1.1. questionários: é um instrumento indicado para obter dados: 

 em quantidade elevada;  

 com respostas quantitativas;  

 em diferentes pontos geográficos;  

 quando requer análise estatística;  

 quando se trata de áreas conflitantes, entre outros indicativos para uso 

deste poderoso instrumento.  

Para que isso ocorra é necessário um planejamento em sua elaboração quanto 

à: 

 clareza de seus objetivos; 

 formulação das questões;  

 avaliação as alternativas de respostas quando de sua estruturação se 

abertas, fechas ou mistas;  

 proceder teste antes de sua aplicação para avaliação de possíveis 

interpretações, entre outros cuidados que contribuem para a obtenção e 

disposição dos dados pretendidos. 

 

2.1.2. entrevistas: é aplicada entre duas ou mais pessoas que possuem 

interesse comum sobre determinado assunto. Para uma boa conduta, o 

assunto deve merecer um planejamento de forma sistemática para que 

produza os efeitos esperados a partir dos dados obtidos.  

 

O planejamento, neste caso, compreende: 

 determinação dos objetivos e finalidade da entrevista; 

 abrangência da entrevista; 

 definição, sempre que possível, de local, hora e tempo de duração; 

 dispor de um roteiro auxiliar dos assuntos a serem abordados; e 

 desenhar um contorno da conversação que permita variação na 

entrevista. 

2.1.3. observação direta: apesar de sua técnica, planejamento, vantagens e 

desvantagens, não serve como um instrumento de uso isolado para dar 

contorno definitivo a uma situação, apenas vem subsidiar dados colhidos via 

questionário e/ou entrevista. 
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2.1.4. pesquisa documental: procura estudar documentos que possam serem 

uteis na análise de dados e complementam os outros instrumentos já 

mencionados. 

 

2.2. Análise crítica: é através da análise crítica que se reúne fatores para a 

simplificação ou racionalização de um processo. Essa análise permite o 

desenvolvimento de alternativas. Mas isso só será possível se a obtenção de 

dados seja fruto de um elaborada e planejada etapa de levantamento.  

 

Cabe a área de Organização, Sistemas e Métodos identificar a correlação da 

análise crítica com a obtenção de dados, para fazer uma avaliação eficaz.  

 

Para uma melhor disposição de dados, é importante o uso de representações 

gráficas que facilitem e contribua para uma melhor avaliação. Essa 

representação deve ser adequada segundo a direção dada à área ou unidade em 

estudo. 

 

Antes de apresentar alternativas como sendo definitivas, deve-se trabalhar com 

simulações utilizando todos os recursos disponíveis. Ao estruturar e definir um 

fluxo de trabalho apresentando alternativas de eliminação de passos ou de fases 

ou mesmo de unidades envolvidas, podemos utilizar recursos facilitadores, além 

de avaliar, na prática, sugestões propostas, por exemplo. 

 

2.3. Modelagem: a modelagem pode ser definida como um novo método ou 

um processo que irá requerer um novo desenho organizacional – quer seja para 

um produto ou para um serviço.  

 

A proposta de um modelo, é uma expressão que traduz uma maneira 

diferenciada e inovadora de caracterizar e colocar em prática a resultante desta 

etapa. Fatores como recursos de informática e recursos do capital humano, 

devem estar ao nível de contribuição para uma modelagem atenda a dinâmica 

das necessidades do método de trabalho.  

 

Uma pesquisa de clima, cujas variáveis são desafiadores em vista de sua 

dinamicidade, podemos dispor de um modelo que se constitui em uma base que 

permite dar suporte as diversas variações. Nesse caso a modelagem tem uma 

frequência maior em relação a determinadas áreas de estudos. Então o modelo 

pode ser definido como parâmetros que norteia as ações de um estudo. 
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2.4. Padronização: para padronizar é necessário contar com a participação 

dos agentes que irão contribuir, de forma significativa, na reunião de alternativas 

passíveis de alterações e de execuções, para garantir um patamar mínimo de 

resposta ao estudo proposto.  

 

A padronização irá representar uma redistribuição de tarefas, nova disposição 

física no local de trabalho, nova responsabilidade atribuída a um agente, a 

adoção de novas tecnologias em vista de novas tarefas assumidas, eventualmente 

poderá até ser oferecido um programa de treinamento em vista da remodelação 

de tarefas, uma reestruturação será desenhada e, por conta disto, irá despertar 

resistências normais de quem, por ventura, atua em determinada tarefa em um 

mesmo nível de responsabilidade, por muito tempo. Reduzir resistências e 

conduzir propostas em nível mínimo de aceitação é resultante, dentre outros 

aspectos, da participação de agentes na primeira etapa de obtenção de dados, 

dando a eles ciência da direção do estudo a ser realizado e a adoção prática de 

um método de trabalho.  

 

A partir de então, o método torna-se um instrumento padronizado que suportará 

a condução prática do estudo proposto, assim como definirá metas para oferecer 

treinamento e estruturar manuais e/ou redesenhar fluxos que representem 

redução de tempo e de esforços. 

 

2.5. Elaboração de documentação padronizada: o responsável pelo 

processo deverá descrever o procedimento ou designar um funcionário ou uma 

equipe de funcionários executantes das atividades, levando em consideração os 

seguintes pontos: 

a. fazer um ‘fluxograma’ para facilitar a visualização do assunto tratado;  

b. elaborar a ‘proposta de texto’, descrevendo claramente cada etapa, e podendo 

utilizar o seguinte roteiro: o quê, quem, quando, como, onde;  

c. utilizar palavras com ‘significados específicos’, evitando o uso de palavras 

ambíguas, cuja interpretação seja subjetiva (exemplo: satisfatório, outros, etc.);  

d. observar os ‘tipos de procedimentos e os capítulos/itens’, conforme descritos 

no documento;  

e. discriminar os ‘registros’ a serem controlados e estabelecer quando aplicável, 

a forma de registros (exemplo: formulários, matrizes, check-list);  

f. citar as ‘unidades de medidas’ e verificar a necessidade de ‘tolência’, para 

todas as grandezas mencionadas;  

g. verificar se a elaboração do procedimento atual afeta outro(s) procedimento(s) 

do sistema de gestão da organização. Em caso positivo, comunicar formalmente, 

através dos meios de comunicação da organização, o elaborador do 
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procedimento afetado para que se proceda à revisão. Para estes casos, observar a 

necessidade de fazer citações no ‘capítulo/item’ de referências e definições;  

h. observar ‘nomenclatura dos cargos/áreas’ conforme estabelecido nos manuais 

da organização, como por exemplo: manual da qualidade, descrições de cargos e 

organograma;  

 

As formalizações da elaboração, verificação e aprovação dos documentos 

deverão ser indicadas, como: 

 

 elaborador: é assinado pelo profissional ou profissionais executores da 

atividade;  

 verificador: é assinado pelo profissional executor da verificação da 

formatação e adequação do texto; 

 aprovador: é assinado pelo(s) profissional(is) executor(es) da(s) 

aprovação(ões), que deve ser de nível hierárquico superior ao 

profissional executor da elaboração. 

 

Antes da distribuição para as áreas, todas as cópias dos documentos aprovados e 

liberados, podem ser identificadas conforme a seguir: 

 

a. cópia controlada: são cópias dos documentos aprovados e liberados, que são 

controladas, recebendo uma indicação de ‘Cópia Controlada’. Essa indicação 

pode ser carimbada pelo responsável designado. Ocorrendo alteração ou 

cancelamento do documento, todas as cópias controladas anteriores deverão ser 

devolvidas ao setor responsável. Para permitir a atualização das cópias 

controladas, estas poderão feitas sempre de forma protocolada, através de 

formulários como ‘Controle de Distribuição de Documento’, conforme anexo. 

Desta forma pode-se, em qualquer ocasião, identificar os detentores das cópias 

controladas.  

 

b. cópia não-controlada: são cópias dos documentos que não são controladas e 

receberão uma indicação esclarecendo que é ‘Cópia Não Controlada’. 

 

c. documento obsoleto: são os originais do documento não mais válidos ou 

extintos e que deverão ser identificados. Cópias dos documentos ‘Obsoletos’ 

poderão ser emitidas e não possuem registros referentes às suas distribuições.  

 

Os destinatários das revisões dos documentos iniciais são as áreas envolvidas 

com os assuntos tratados e são basicamente os portadores da revisão/versão 

anterior e, eventualmente, o responsável pelo processo emitente define a 
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inclusão ou exclusão de destinatários, baseado na incidência do documento na 

área. Serão definidos pelo responsável do processo, de modo que os documentos 

estejam disponíveis nos locais em que forem necessários e sejam evitadas cópias 

desnecessárias. 

 

Quando for necessário revisar um documento, esta revisão deverá ser feita por 

meio de um formulário, como por exemplo ‘Controle de Solicitação de Revisão 

de Documento’. A revisão do documento é de atribuição exclusiva da área 

emitente. Nenhum outro órgão pode efetuar revisões por sua própria iniciativa, 

porém poderá solicitar quando detectar a necessidade de correção ou melhoria. 

 

Ao receber o documento vigente controlado, deve entregar o documento da 

revisão anterior, quando existir em pasta/local específico, ao responsável pelo 

setor ou seu designado, que efetuará a destruição.  

 

Quando for arquivar deve conferir a cópia da revisão atualizada. Esta 

conferência consiste em verificar o título, conteúdo, número de páginas, número 

de revisão e data de validade do documento. Não é indicado que se reproduza 

cópia controlada. Sempre que houver necessidade de cópias adicionais, as 

mesmas devem ser solicitadas ao responsável do setor. Receber, assinar e 

organizar o documento em pastas específicas ou colocar o documento em locais 

adequados e de fácil acesso a todos os usuários. 

 

3. FUNÇÃO ESPECÍFICA: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Figura 5: Fluxograma da Implementação de Processos Administrativos 

Trata-se processos administrativos, o conjunto de atividades interligadas e 

interdependentes que transformam os insumos provenientes do ambiente em produtos 

e/ou serviços dotados de valor que atenda às necessidades dos clientes.  

Executar os processos é obedecer as premissas para que os resultados 

esperados sejam atingidos por meio de um sistema de relacionamento entre agentes, 

atividades e tarefas.  
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Em qualquer etapa de uma implementação, representa uma forma de 

comunicação, quer seja formal ou informal, mas que tem sua importante contribuição ao 

processo organizacional como um todo.  

A implementação segue algumas orientações, que contribui na eficácia do 

resultado. 

3.1.  Comprometimento dos agentes envolvidos: é nesta etapa que acontece 

o alinhamento de ideias e o compromisso de agentes envolvidos numa rede 

complexa de engajamento organizacional.  

 

A construção desta subação procura evidenciar o compromisso da equipe em 

uma proposta de realização, para isso é necessário:  

 alinhamento de conceitos e de linguagem, identificados ao longo do 

processo a ser desenvolvido; 

 definição de responsabilidades; 

 linguagem uniforme; e 

 planejamento e entendimento em torno das mudanças. 

Além disso, é importante considerar nesta etapa a: 

 identidade estratégica (missão, visão e valores); 

 o modelo de gestão; 

 as habilidades técnicas; e as  

 as competências essenciais 

Verifica-se que os princípios de análise organizacional que tratam de 

compreender os elementos constitutivos de um sistema para interpretar 

procedimentos, também estão presentes.  

3.2. Estruturação: é a identificação de todos os aspectos que venham a 

contribuir para o desenvolvimento e implementação, a partir de atividades que 

formam um processo.  

 

Quando os aspectos ganham espaços para uma avaliação, é importante perceber 

que muitos deles se localizam fora do eixo de controle, como, por exemplo, 

mercado, concorrentes, políticas governamentais e mudanças conjunturais, entre 

outros, que já nos referimos como em micro e macro ambientes. 

 

É necessário estabelecer, nesta etapa, uma relação mais ampla de fatores que 

suportam um processo, com a interação das áreas ou de toda a organização, com 

variáveis que se situam nos ambientes micro e macro, por exemplo: 
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 o que oferecer aos clientes interno e externo; 

 fortalecer interação entre processos, ou seja, desenhar seu mapa de 

relacionamento e identificar fatores contributivos e que dificultam o 

seu nível operacional; 

 trabalhar com indicadores de desempenho; 

 subdividir atividades que mais agregam valor; 

 estimar recursos para que em torno de uma estrutura arquitetada não 

tenhamos que excluir etapas ou mesmo deixá-las de executar, por 

falta de recursos, principalmente ao nível de conhecimento e 

habilidades de agentes participantes; e 

 eleger prioridades de execução.  

 

3.3.Análise: esta etapa organiza todos os recursos que darão suporte para a 

etapa de implementação. A partir da análise, podemos direcionar alguns 

elementos, como: 

 desenhar uma situação futura, seja um esquema bem estruturado ou 

caminho que demonstre o que pretende o processo; 

 avaliar todo o valor agregado; 

 redesenhar os indicadores de desempenho, como forma de manter 

atualizados os procedimentos que auxiliarão na avaliação do caminho 

escolhido para conduzir etapas de um processo; e 

 correlacionar a passagem para uma situação futura. Isto diz respeito ao 

mapa de relacionamento que estará fortalecendo estruturas de outros 

processos, e dentro de um espectro de complementariedade, permitirá 

uma visão sistêmica da organização. 

 

3.4.Desenvolvimento: consolida a gestão de processo. Permite desenhar um 

consenso de que o proposto está categorizado em determinado nível de 

alcance, ou seja, já tem uma visão da nova realidade.  

 

Ao longo de todas as etapas, diferentes recursos podem ser utilizados como 

ferramentas adicionais e que auxilia na condução dentro de cada uma delas, 

como: 

 sistema de informações gerenciais: tem por finalidade desenhar as 

interrelações; 

 reunião de todos os recursos que poderão auxiliar na estrutura de 

partes de um processo; 

 considerar a abordagem tecnológica como uma base de sustentação 

na construção de uma etapa; e 

 desenhar perfis adequados ao sucesso operacional.  
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3.5.Implementação: representa o momento da operacionalização de tudo 

que, anteriormente, foi idealizado e construído. Esta etapa tem como 

destaque: 

 

 planejamento: mesmo sendo tratado, de forma planejada todas as partes 

que compõem cada etapa, é necessário ter cuidado na condução, passo a 

passo. Principalmente quando se trata de mudança, onde um processo irá 

ceder espaço para um novo procedimento, inferindo em novos 

compromissos de agentes e alteração comportamental; 

 implementação: é o fato principal sustentado por todo um trabalho ao 

longo de etapas, em um processo novo ou em mudanças a serem 

efetuadas; 

 acompanhamento e avaliação: envolve permissão, admissão, 

compromisso e participação de agentes. Avaliação do retorno de um 

trabalho esperado nas mãos de agentes que irão tornar operacional uma 

ideia e que deveriam ter uma efetiva participação na construção desse 

processo ou, ao menos, assim deveria ser; e 

 correções necessárias para garantir a direção do processo: preocupação 

constante para manter um processo, que representa um esforço, 

atualizado e que atenda ao objeto para o qual foi construído. 
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4. FUNÇÃO ESPECÍFICA: GESTÃO POR PROCESSO 

 

Figura 6: Fluxograma da Gestão por Processo 

A gestão por processos, visa desenvolver esforços dentro das organizações para 

que as áreas funcionem como um todo, de forma que cada parte dessa estrutura 

organizacional, passe a analisar os impactos que seu desempenho está causando nas 

demais partes da organização. É uma atividade necessária para garantir o atingimento 

dos seus objetivos e mantenham-se eficazes e eficientes, maximizando os produtos e/ou 

serviços com o mínimo de insumos. É uma responsabilidade central dos gestores buscar 

a otimização do processo e fazer mais com menos recursos. 

Para que os objetivos se materializem, é preciso que a gestão mantenha o foco 

na criação de valor pelo processo. Ou seja, o processo precisa voltar-se para atender as 

demandas de seus clientes, sejam eles clientes internos ou externos.  

Do lado da eficácia, isto demanda um permanente controle de qualidade de 

insumos e produtos, com a mensuração de resultados em função das metas que 

assegurem a concentração do foco no atendimento da demanda do cliente do processo.  

 Do lado eficiência, exige que os gestores dediquem atenção à eliminação de 

tarefas desnecessárias, ou seja, aquelas que não agregam valor aos clientes do processo, 

sejam eles internos ou externos à organização. É o caso de controles em duplicidade e 

do fornecimento ou solicitação de informações não necessárias para o processamento.  

 Segundo a Fundação Nacional da Qualidade - FNQ (2007), esse tipo de gestão 

necessita de visão sistêmica, pois sem ela é impossível perceber como o todo significa 

muito mais do que a uma simples soma das partes. A abordagem sistêmica dentro de 

uma organização, faz com que o foco de sua gestão esteja voltado não só para o seu 

ambiente interno, mas para o externo também, ou seja, que haja uma sinergia entre as 

partes para que os objetivos planejados sejam alcançados. 
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4.1.Mapeamento de processo: o mapeamento de processos é uma ferramenta 

gerencial e de comunicação que tem o objetivo de ajudar a melhorar os 

processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. 

Ao analisar processos é possível avaliar: 

 a redução de custos no desenvolvimento de produtos e/ou serviços; 

 a redução nas falhas de integração entre sistemas; e  

 melhora do desempenho da organização 

Além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento 

dos processos atuais e liminar ou simplificar aqueles que necessitam de 

mudanças. 

Todo processo é estruturado em: 

 diversos passos que forma uma tarefa; 

 várias tarefas que formam uma atividade; e 

 várias atividades que formam um processo 

 

    Figura 7: Formação de um processo 

Quando existe a necessidade de avaliar novas formas na execução das 

atividades, melhoria no desempenho, construção de uma nova estrutura e 

redução de custos no desenvolvimento de um produto e/ou serviço, encontra-se 

no mapeamento de processo, uma forma eficaz de construir novas propostas. 

O mapeamento deve respeitar algumas fundamentos, como: 

 identificação de caminhos a que objetiva um processo; 
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 verificação do nível operacional, por parte de agentes e a consequente 

capacidade em conduzir um processo; 

 definição de um mapa para relacionamento com outros processos, 

visando avaliar sua participação sistêmica. Isto permite melhor definição  

 

 

 

de formas operacionais sugeridas e possíveis expectativas em torno de 

resultados; 

 avaliação do nível de comunicação no contexto de relacionamentos, 

facilitando correções necessárias; 

 definição de metas, monitoramento e manutenção de um processo, 

principalmente quando este sofre alterações em sua estrutura, 

especialmente em fases subsequentes à proposta de novas formas de 

operação; e 

 planejamento de possíveis mudanças a serem realizadas. 

Para fazer um mapeamento de processos é necessário atenção aos detalhes. 

Todos os processos devem ser analisados para que depois seja montado um 

mapa, demonstrando o fluxo operacional e a inter-relação entre as diferentes 

área e processos. 

O mapeamento possibilita e facilita a construção de sistemas de medições e 

indicadores de desempenho, avaliando em tempo real a execução das tarefas, 

medições dos resultados, custos, produção, produtividade, riscos, etc., tornando 

mais fácil o seu gerenciamento. 

Algumas etapas são necessárias para que o mapeamento atinja seus objetivos, 

são elas: 

4.1.1. definir equipes: são principalmente pessoas que realizam o processo 

no dia a dia. É importante, também, a participação de pessoas do processo 

de entrada (fornecedor) e do processo de saída (cliente); 

4.1.2. identificar processo: obter amplo conhecimento em torno da 

organização. Para isso é necessário levantar: 

 a estrutura organizacional; 

 as atribuições de cada área;  

 os principais gestores; 

 estratégia de crescimento de cada setor; 

 os principais processos de negócio; 
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 os principais indicadores de desempenho; 

 os sistemas de informações utilizados na organização; 

 as prioridades estratégicas de implantação de processos; e 

 e as estratégias de terceirização de processos. 

 

 

 

4.1.3. identificar processo atuais: levantar dados sobre as políticas que 

regem os processos, as tarefas executadas, tempos gastos nas atividades, 

quantidade de pessoas envolvidas em cada atividade, quem são os 

fornecedores e respectivos clientes internos e quais as suas interações. 

Nesta etapa um simples texto em português estruturado é suficiente para 

formalizar a fase, não necessitando de fluxos. 

4.1.4. analisar os processos atuais e possibilidades de melhoria: é a análise 

crítica dos processos para detectar as causas dos problemas e as 

oportunidades de melhoria no processo. Algumas fontes de problemas e 

oportunidades são analisadas: 

 método de trabalho; 

 pessoas; 

 máquinas e equipamentos; 

 matéria prima; e 

 ambiente físico. 

Para isso podem ser usadas algumas ferramentas como: 

 Brainstormig: é uma técnica de discussão em grupo com 

contribuição espontânea de ideias por parte de todos os 

participantes, no intuito de resolver algum problema ou de 

conceber um trabalho criativo; 

 Diagrama de Pareto: é um gráfico de barras que ordena as 

frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas. Pode mostrar, ainda, a curva de 

porcentagens acumuladas; 

 Diagrama de Causa e Efeito ou Ishikawa: atua como um guia para 

a identificação da causa fundamental de um efeito que ocorre em 

um determinado processo. 
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4.1.5. mapear fuxo (to be): levantar e desenvolver alternativas de solução 

para os problemas do processo. Avaliar cada alternativa em função dos 

seus impactos sobre: 

 custo-benefício; 

 prazo de implantação; 

 quadro de pessoa; 

 Outros. 

Nesta etapa, também, tem os objetivos: 

 tomar decisão pela melhor alternativa de melhoria; e 

 criar novo diagrama de processo. 

4.1.6. priorizar e automatizar: identificar os processos prioritários para 

implantação e automatização. Nesta etapa são avaliados, ainda, que fluxos 

serão automatizados no sistema informatizado de gestão da organização e 

que fluxos demandam o uso de um sistema de apoio/controle. Para isso 

serão avaliados nesta etapa: 

 adquirir software (sistema e/ou programas informatizados) e/ou 

hardware (equipamentos, máquinas e periféricos); 

 definir controles para geração de evidências; 

 divulgar e treinar pessoas e 

 implantação efetiva e suporte com acompanhamento. 

4.1.7. monitorar e melhorar: nesta etapa se realizam reuniões periódicas 

para acompanhamento de indicadores e sugestões de melhoria. Além 

disso, tem como consequência coordenada: 

 criar processos para registro e tratamento de mudanças; 

 estabelecer um comitê de mudanças de processos; 

 manter controle de versão de processos; e 

 identificar novos processos para automatização e repetir o passo 

anterior. 

 4.2.Gestão de processo: os profissionais são agrupados em equipes com 

atribuições bem definidas. Estas atribuições são conjuntos de atividades a serem 

realizadas, a partir do mapeamento de processo. 

As equipes são formadas por profissionais de diferentes áreas, perfis e 

habilidades, e cada um desempenha atividades diferentes, num sentido 

complementar. No contexto de uma abordagem de processo, todos serão 



  
 

___________________________________________________________________________________________________________  

© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 
       Conselho Federal de Administração 

 

 
 

41 

direcionados a olhar uma proposta sistêmica e que busca melhoria do processo e 

atingimento de um objetivo em comum.  

A gestão de processo reúne algumas características, como: 

4.2.1. escala de valores: são os princípios organizacionais e que tem como 

base um comportamento predominante de comunicação; 

4.2.2. autonomia operacional: a gestão por processo contempla uma atitude 

de reconhecimento e fortalecimento, em nível de autonomia na execução 

de atividades. Dar poder de execução: empowerment;  

4.2.3. colocação das pessoas: formação e manutenção de equipes com 

perfis e habilidades semelhantes; 

4.2.4. parâmetro de desempenho: análise do resultado final; 

4.2.5. medida de capacidade: em um elenco de competências, são 

estabelecidos critérios para registros de medidas para avaliação de um 

projeto ou comparativas com atividades semelhantes desenvolvidas em 

momentos distintos; 

4.2.6. cadeia de comando: a característica funcional está voltada para uma 

supervisão sustentada pela hierarquia, enquanto que na de processos, 

temos o dono do processo que dá ênfase ao nível de negociação; 

4.2.7. uso de tecnologia: a gestão funcional, destaca o uso mais intenso de 

ferramentas de TI e sistemas de informação; 

4.2.8. organização de atividade: a organização do trabalho se vale de 

recursos destacados em todos os itens aqui considerados; e 

4.2.9. rede de relacionamentos internos e externos: fortalece o sentido 

contributivo, por meio de parcerias e de negociação, a gestão funcional 

tende à competição sobre clientes e fornecedores. 

4.3.Características de processos: algumas características são fundamentais 

serem identificadas, como: 

 fluxo de valor: tem relação com as entradas e saídas e os valores 

que são agregados em suas partes; 

 eficácia: grau de expectativa que atende aos requisitos do cliente; 

 eficiência: grau de aproveitamento de recursos agregar valor ao 

processo; 

 tempo de ciclo: tempo necessário para transformação possível; e 
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 custo: recursos necessários no processo. 

Estes pontos tornam-se importantes para verificar: 

 

 

 

 

 as oportunidades de melhoria;  

 o conjunto de dados;   

 informações envolvido; e  

 as metas definidas para aperfeiçoamento de um processo.  

 

4.4.Arquitetura de processo: consiste na construção de um mapa que identifica 

os processos de negócio da organização, suas relações e sua contribuição para o 

atendimento dos seus objetivos estratégicos.  

Este conhecimento é fundamental para que a organização identifique situações 

de duplicidade ou mesmo de ausência de processos (gaps), e possibilita avaliar 

que processos são mais críticos para a mudança, possibilitando a definição de 

uma agenda para projetos de melhoria e otimização que possam representar 

benefícios reais para toda a cadeia de valor da empresa. Os objetivos da 

arquitetura de negócio são: 

 formalizar a visão de processos da organização em um mapa estruturado 

partindo da cadeia de valor; 

 viabilizar a priorização de processos críticos a serem trabalhados na 

melhoria de produtos e serviços da organização; e 

 conhecer os processos primários, de suporte e de gestão da organização, 

identificando duplicidades, desconexões ou ausência de processos 

(oportunidades de melhoria). 

A arquitetura de processos é consequência do entendimento do negócio e a 

identificação dos objetivos da organização. A partir destas informações, é 

iniciada uma pesquisa da estrutura organizacional para a elaboração da cadeia de 

valor e seus macro-processos. 

A partir da cadeia de valor, inicia-se o levantamento dos processos de negócio 

de cada macro-processo e o mapeamento das relações, consolidando a 

arquitetura de processos. 
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Estabelecido o mapa dos processos, a equipe realiza uma avaliação dos gaps, 

duplicidades, desconexões e rupturas que apontam os processos críticos para a 

mudança com foco no atingimento dos objetivos estratégicos da empresa. Esta 

análise é consolidada em um plano de priorização de processos. 

 

 

 

Os indicadores marcantes e influentes para uma revisão de arquiteturas adotadas 

por muitas organizações tiveram suas bases em reengenharia de processos de 

negócios e em projeto de processo de negócio. 

5. FUNÇÃO ESPECÍFICA: RACIONALIZAÇÃO DE TRABALHO 

 

Figura 8: Fluxograma da Racionalização de Trabalho 

Trata da movimentação de documentos, definição de seus fluxos, estudo das 

rotinas, contribuição nas eventuais melhorias dos métodos de trabalhos, atualização de 

formulários, implantação dos princípios de ergonomia e melhoria do ambiente. Para que 

se possa melhorar a execução das atividades, conforme esta definição, é importante o 

uso de ferramentas que tornar o trabalho mais eficaz, como: 

 

5.1. Fluxograma: trata-se de uma representação gráfica em rede de um 

sistema, mostrando os elementos ativos e respectivas interligações de dados, 

com outros elementos e unidades. É uma ferramenta indispensável, pois oferece 

ao analista uma visão do caminho percorrido por um processo até atingir seu 

objetivo final.  

 

Pode-se utilizar o termo fluxograma para todo e qualquer gráfico construído para 

este fim, e conceituá-lo como um instrumento que procura apresentar um 

processo passo a passo, ação por ação. 

 

É, ainda conforme outras definições, um processo formado pelos movimentos de 

papéis entre pessoas e unidades de uma organização, com um início e um fim 

delimitados.  
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Na proposição de um objetivo, pode-se dizer que é o de assegurar a fluidez dessa 

movimentação, manter claramente os limites do fluxo e dispor de uma 

linguagem de leitura técnica, através do uso de simbologias universalmente 

aceitas. 

 

 

 

 

 

 

 

A representação de uma atividade em um gráfico com o uso de simbologias, 

torna-se um documento, um legado organizacional, contribuindo para a 

transferência de conhecimentos para outros agentes e para gerações futuras.  

 

Por este caminho, ela uniformiza uma linguagem cuja comunicação encontra 

compreensão em diferentes áreas podendo, inclusive, reduzir os níveis de 

conflitos.  

 

Algumas simbologias utilizadas: 

 

 

Figura 9: Algumas simbologias usadas no fluxograma 

 

Durante a elaboração do fluxograma, devem ser observados alguns 

cuidados: 

 

 iniciar fazendo um rascunho da visão global do sistema, isso 

contemplará o sistema na íntegra; 
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 quando o rascunho estiver pronto, discutir com demais funcionários; 

 não há regra para definir o nível de detalhamento adequado para o 

fluxograma. O importante é que se construa um macrofluxograma 

considerando um tipo de visão (por área, departamento, informação). 

Posteriormente, por módulos, efetuando o detalhamento de cada um 

deles; 

 o excesso de detalhes pode complicar mais do que explicar;  

 a comunicação deve seguir a direção natural de leitura, de cima para 

baixo e da esquerda para a direita;  

 divida a folha do fluxograma em colunas, colocando as áreas 

envolvidas na sequência lógica;  

 o sentido da circulação no fluxo é dado pelas linhas de ligação; elas 

fornecem a sequência das operações e a fluência das informações;  

 deve-se evitar o uso de linhas de ligação muito longas. Dê 

preferência às linhas horizontais e verticais;  

 em casos de cruzamentos deve ser usado o pequeno arco para 

esclarecer que as linhas não se tocam, além de indicarem a ordem de 

ocorrência;  

 quando se detectar um ponto falho no fluxograma, deve-se fazer uma 

hachura ao longo do processo para chamar a atenção de que aquela 

tarefa necessita ser revista. 

 

Layout: é a maneira como as máquinas, equipamentos e operários estão 

dispostos em um espaço. Ele determina a forma e aparência de uma operação 

produtiva, e a maneira mais eficaz pela qual os recursos são transformados. 

 

É importante destacar que esse instrumento permite o necessário suporte para a 

estruturação e desenvolvimento de processos. 

 

O layout possui alguns importantes aspectos: 

 

 ele deve ser adequado ao desempenho de suas atividades e reunir 

todos os demais aspectos ambientais, que representam, também, 

qualidade de vida; 

 organiza o espaço físico e auxilia na execução dos fluxos em 

operação, contribui com a realização das atividades; e 

 está associado a fatores, tais como:  

o motivacionais e de ambiente;  

o de integração entre unidades e facilidade na fluidez das 

atividades;  
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o os relacionados à comunicação; e  

o os de padronização na apresentação de um ambiente e 

uniformidade ao direito de uso. 

 

Conforme Araujo (2006) deve ser estruturado a partir de um estudo 

planejado de sistema de informações que permita se relacionar com a 

distribuição de móveis, equipamentos e agentes. Por isto, o layout se define 

pela posição que viabiliza, em um determinado espaço físico, a realização 

das atividades e o fluxo de agentes e de materiais. 

 

5.2.Formulários: o uso de formulários tem um papel bem definido nas 

organizações que é a de comunicar. É composto por campos pré-

impressos onde são preenchidos com dados e informações para viabilizar 

um fluxo de comunicação. Todos os analistas têm a responsabilidade em 

evitar que este veículo de divulgação seja inoperante e que possa causar 

sérias consequências a processos e à toda a organização. Há diferentes 

denominações, como: 

 

 formulários planos: correspondem aos que possuem campos 

desenhados e pré-impressos em papel padronizado. Esse tipo de 

formulário, cujo desenho define campos para dados e informações, 

são, usualmente, estocados para preenchimento manual. Esta prática 

é ainda bastante difundida, por razões diversas como a praticidade de 

uso; 

 formulários contínuos: são preenchidos por impressoras e, 

normalmente, em grande escalas. Seu desenho, embora fuja a 

determinados padrões estabelecidos por normas, obedece ao 

espacejamento de uma impressora o que permite dimensionar os 

campos e tamanhos para dados e informações a serem dispostos. Há, 

portanto, uma facilidade em atender às necessidades, em organizar 

um arquivo, assim como o acesso a dados arquivados; e 

 formulários eletrônicos: são elaborados por softwares aplicativos 

que, por meio de redes, estão à disposição de todos. Muitas 

organizações que utilizam diferentes fontes de recursos 

disponibilizam esses formulários para serem preenchidos, sem a 

utilização de papel. 

O formulário é um instrumento apropriado para receber informações constantes 

e variáveis, possibilitando a leitura, interpretação, armazenamento e uso, por 

qualquer agente de uma organização. Para que um formulário tenha seu papel 

representativo de manipulação de informações, é preciso que tenha um layout 
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devidamente desenhado para receber, manipular e dispor de informações 

relativas às funções a que elas se destinam. 

5.3.Manuais: os manuais tem o objetivo de esclarecer dúvidas e orientar 

quanto aos procedimentos. Um manual que orienta a utilização de um  

 

 

produto adquirido, descreve a estrutura do produto, suas vantagens, 

procedimentos de uso, cuidados a serem tomados no manuseio, 

especificações e características para prolongar a vida útil, aspectos que 

podem ser prejudiciais à saúde, entre outros itens inerentes ao bom  

funcionamento. Isto atende a certo nível operacional. As principais 

funções dos manuais: 

 

 indicação de necessidade de orientação quanto à realização de atividades 

de uma determinada área; 

 reunião de dados e informações relativos à uma unidade ou atividade 

específica; 

 formalização de políticas e diretrizes de uma organização, voltadas para 

direitos e deveres de seus agentes; 

 definição de processos de admissão, treinamento e avaliação, destacando 

procedimentos; 

 desenvolvimento e manutenção de planejamentos segmentados por 

unidade, como uma prática política; e 

 definição de finalidades em diversas unidades, como em manuais de 

formulários, rotinas, entre outros. 

 

Alguns cuidados devem ser tomados, tais como: 

 

 ter suficiente conhecimento dos objetivos a que se propõe tal 

instrumento, como uma prática idêntica a tantos outros estudos na área 

de OSM.  

 ter clareza dos processos e seus desenhos e redesenhos, de acordo com 

estrutura de informações disponível, vão auxiliar na elaboração de um 

novo grupo de dados e informações, estabelecendo novos indicadores 

que facilitem a análise; 

 conhecer a estrutura da organização e suas unidades de atuação, 

principalmente, em se tratando de um manual específico; 

 planejar e cumprir prazos, seguindo etapas; 
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 obter o maior número de dados possível, que facilite a elaboração do 

manual e, principalmente, para aumentar a certeza de que todos os 

dados inerentes ao assunto tratado, estão à disposição; 

 redigir de forma clara e simples, para que se torne um instrumento de 

fácil compreensão e atrativo para consulta; 

 definir uma diagramação e formatação de acordo com cada tipo de 

manual, em papel ou eletrônico; 

 

 

 criar codificação para controle de mais um instrumento em uso numa 

organização; 

 definir, quando se trata de manual impresso, a quantidade de cópias, a 

qualidade do papel e de encadernação; e 

 aplicar teste antes de sua implantação, visando reduzir disfunções em 

relação ao seu objetivo, tornando-o numa fonte segura de consulta e 

orientação. 

 

É necessário uma estrutura que atenda: 

 

 ter uma redação objetiva, clara, simples e concisa; 

 atender as necessidades organizacionais; 

 dispor uma ordenação adequada a cada propósito, com padronização 

que permita uma localização facilitada de dados específicos; 

 oferecer qualidade nas instruções que auxiliem usuários; e 

 prover um manual flexível, para que possa atender a situações diversas. 

Existem alguns tipos de manuais, específicos, como: manual da organização e 

manual de políticas, que dividem em manual de normas; manual de formulários 

e outros manuais diversos. 

 manual da organização: conhecido como regimento interno que trata de 

aspectos formais e de relações entre as unidades, subsistemas ou áreas 

de trabalho. No campo de cargos e funções, define deveres e 

responsabilidades, além de tratar dos níveis hierárquicos; 

 manual de políticas: este manual contém orientações voltadas para 

determinados níveis de decisão de uma organização, tendo em vista que 

à medida que políticas oferecem rumos para as decisões, estas 

fortalecem novas políticas a serem adotadas; 

 manual de normas: reúne um conjunto de instruções orientadoras 

voltadas aos procedimentos de rotina, com suporte de fluxos que 
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‘desenham’ rotinas a serem cumpridas por agentes integrantes de um 

contexto organizacional; 

 manual de formulários: dispõe cópias de todos os formulários em uso, 

devidamente atualizados com informações técnicas; 

 manual de processos administrativos: reúne leis, normas disciplinares, 

normas técnicas, éticas e morais, além de normas de funcionamento. 

Pelo aspecto abrangente sobre leis e normas, vale-se da descrição de 

funções e cargos para acompanhar e efetuar avaliação de desempenho. 

 

 

 

 

5.4.Quadro de distribuição de tarefas: tem por objetivo de deixar claro o 

nível de autoridade e de responsabilidade dos que detêm funções que 

compõem a estrutura de uma organização. Podemos, ainda, acrescentar a 

possibilidade de identificar o tempo atribuído a cada atividade em um 

determinado período, assim como a formação de seus agente executor.  

 

Dentro do que o QDT permite trabalhar para a identificação de necessidades 

organizacionais e de comportamento, existem alguns aspectos que norteiam 

a utilização deste instrumento para obter informações a respeito de: 

 

 identificação do tempo que cada atividade utiliza em determinada 

unidade; 

 redistribuição das atividades, por importância, para melhor uso do 

tempo; 

 eliminação de determinadas atividades ou fusão com outras já 

existentes; 

 ordenamento das atividades segundo o grau de importância; 

 coerência entre o grau de formação do agente executor e a 

importância da atividade executada; 

 possível execução em duplicidade de algumas atividades ou parte 

delas, em uma mesma unidade; 

 ocupação devidamente distribuída, entre os agentes, bem como a 

verificação da ociosidade; e 

 aproveitamento da capacidade de seus agentes, distribuindo 

atividades segundo a formação e habilidades para um eficiente 

desempenho 
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O QDT exige o uso de formulários que permitem coleta e tratamento de dados 

de forma detalhada e quantificada, por unidade ou subsistema, destacando: 

 

 descrição de cargos; 

 atividades executadas; 

 tempo alocado para a realização de cada atividade; 

 atividades que são repetitivas e que poderiam ser suprimidas; 

 percepção de um equilíbrio de atividades entre unidades ou 

subsistemas; 

 se há complementariedade ou desconexão entre as atividades; e 

 

 

 

 avaliação do nível técnico profissional em relação ao maior ou menor 

grau de especialização. 

 

Dentro de uma visão sistêmica e de interface, não se pode tratar QDT distante de 

fluxos, processos, metodologias, redesenhos de processos, análise da 

organização, gerenciamento de atividades e fortalecimento de equipes, 

envolvendo todo o ativo intangível, sua interação e contribuição para a 

realização de objetivos.  

 

À medida que o QDT se estrutura em agrupamento de dados mais detalhados, a 

avaliação ganha corpo e os agentes tornam-se mais importantes pela sua 

participação e contribuição na continuidade de um processo de melhoria 

organizacional, em termos de aproveitamento dos valores e no reconhecimento 

de habilidades. 
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6. FUNÇÃO ESPECÍFICA: SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Figura 10: Fluxograma do Sistema de Informação 

O relacionamento da organização com o seu ambiente externo, exige uma 

atenção muito especial aos fatores não controláveis, bem como dos requisitos do cliente 

que mudam rapidamente em resposta a dinâmica de mercado. Ter um ambiente eficiente 

não garante o sucesso das organizações. É preciso entendê-la como algo muito mais 

amplo, como um sistema de interação com o meio. 

Este olhar sistêmico proporciona aos profissionais da administração, uma visão 

integrada da organização e seus processos, possibilitando o entendimento da 

complexidade e interdependência das causas ambientais e as variáveis de processos. 

Este olhar direciona a organização ao entendimento dos fatores externos sobre os 

resultados esperados. 

Na figura abaixo, temos a tradução conforme a NBR ISO 9001:2008. 
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Figura 11: Modelo de sistema de informação e qualidade baseado em processo, conforme NBR ISO 

9001 

 

 

Os componentes do sistema de informação: 

6.1. Entrada: são requisitos dos clientes, informações de mercado, materiais e 

energia necessária para alimentar o sistema, resultando em saídas alinhadas 

aos resultados e aos requisitos dos clientes;  

6.2. Processo de transformação: é a transformação das entradas, através de 

processos que interagem direcionados, medidos e gerenciados, em produtos 

e/ou serviços com os resultados esperados.   

6.3. Saídas: resultado do processo de transformação. Estes resultados tem a 

finalidade de atingirem os objetivos propostos coerentes com os requisitos 

dos clientes;  

6.4. Retroalimentação: muito conhecido como feedback, é nesta etapa que se 

busca saber se o que foi recebido pelo mercado está bom ou não. É uma 

etapa fundamental no processo de melhoria continua e controle. Nesta etapa 

são avaliadas as divergências, satisfações e insatisfações, comparadas aos 

parâmetros pré-estabelecidos para atender os requisitos dos clientes. 
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 6.5. Objetivos: é a finalidade de todo o processo. É o que se busca atingir 

diante do que foi assumido pela organização em respostas aos requisitos do 

mercado. 

7. FUNÇÃO ESPECÍFICA: AUDITORIA EM OSM 

 

Figura 12: Fluxograma da Auditoria em OSM 

Compreende o conjunto de etapas destinado a examinar a regularidade e avaliar a 

eficiência da gestão administrativa e dos resultados alcançados, bem como apresentar 

subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e controles 

internos de uma organização.  

Para atingir esse objetivo, a auditoria precisa planejar eficazmente seu trabalho a fim de 

avaliar o sistema de controles internos relacionados com a matéria auditada e 

estabelecer a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos de auditoria a 

serem realizados, bem como colher as evidências comprobatórias de suas constatações 

para a formação de sua opinião. 

O Processo de Auditoria contempla as seguintes etapas: 

7.1. Plano de auditoria: consiste em um documento devidamente formalizado 

contendo a programação dos trabalhos de auditoria;  

7.2. Planejamento dos trabalhos: abrange os objetivos da auditoria, data de 

realização, seu alcance, critérios, metodologia a ser aplicada, além do prazo 

e recursos necessários para garantir que cubra as atividades, processos, 

sistemas e controles mais importantes. Na etapa de planejamento, a equipe 

de auditoria procede à coleta e análise das informações necessárias para 

prover o adequado conhecimento e compreensão do objeto da auditoria, 

bem como possibilitar a definição das questões que serão examinadas na 

fase seguinte;  

7.3. Execução da auditoria: compreende a realização de provas e reunião de 

evidências em quantidade e qualidade, baseando-se nos objetivos, critérios e 

na metodologia selecionada durante o planejamento.  
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A fase de execução dos trabalhos de auditoria ou exames é comumente 

chamada de trabalho de campo e consiste na etapa de aplicação do programa de 

auditoria e coleta de evidências, compreendendo as seguintes etapas: 

 reunião de abertura dos trabalhos com o auditado; 

 estudo e avaliação dos controles internos; 

 aplicação dos programas de auditoria (exames e coleta de evidências); 

 registro em papeis de trabalho; 

 elaboração do relatório de auditoria.  

7.4. Comunicação dos resultados: corresponde à elaboração do relatório, que 

consiste no registro e comunicação dos resultados da auditoria ao auditado. 

A comunicação dos resultados representa o ápice dos trabalhos de auditoria. 

Trata-se do momento em que se concretiza efetivamente o sentido de todo 

um ciclo de auditoria. Na comunicação do resultado encontra-se a expressão 

literal de um plano de auditoria e sua execução, do esforço de planejamento 

das atividades de auditoria e do trabalho e da execução dos exames. A 

comunicação dos resultados se expressa em relatório e tem como finalidade 

informar à organização acerca dos resultados do trabalho realizado. O 

relatório de auditoria consiste em um documento de caráter formal, emitido 

pela auditoria, que refletirá os resultados dos exames efetuados, de acordo 

com a forma e o tipo de auditoria.  

7.5. Monitoramento: os auditores devem monitorar a aceitação e 

implementação de suas recomendações pelo auditado, de modo a garantir a 

eficácia do seu trabalho. O monitoramento pode ser realizado mediante 

designação específica ou no transcurso da auditoria subsequente, na fase de 

planejamento, e consiste na ação pró-ativa do auditor objetivando contribuir 

para o aprimoramento das operações realizadas pelo auditado. O impacto da 

auditoria será medido nesta fase, quando é verificado o grau da efetiva 

adoção das providências pelo auditado e os benefícios decorrentes das 

recomendações. O Monitoramento completa o ciclo da auditoria, na medida 

em que fornece subsídios para o planejamento das próximas auditorias. 

 

8. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PERÍCIA EM OSM 

 

Figura 13: Fluxograma da Perícia em OSM 
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As organizações são exigidas, a todo o momento e com uma velocidade cada 

vez maior, ter atenção às mudanças de mercado e adiantar-se em suas estratégias. Além 

disso, os sistemas e processos devem responder por meio da eficiência e da inovação às 

novas demandas de mercado. Os cenários se mostram instáveis e as políticas 

macroeconômicas aceleram as tomadas de decisões por parte dos Administradores. As 

organizações, assim como as pessoas, cada vez mais percebem o real valor do dinheiro 

nas diversas transações realizadas nos diferentes tipos de mercado.  

A perícia em OSM, assim como nas outras áreas da administração, objetiva 

atuar de maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a interpretação, o 

entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos os critérios e 

valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial e Extrajudicial, 

sempre considerando seu compromisso maior, que é o esclarecimento da verdade. Para 

que os objetivos sejam cumpridos, é necessário passar por algumas etapas. São elas: 

8.1. Planejamento da perícia: esta etapa antecede as diligências, pesquisas, 

cálculos e respostas aos quesitos, onde o administrador perito define a maneira 

como os exames serão aplicados no âmbito judicial, extrajudicial, para o qual foi 

indicado ou contratado, elaborando-o a partir do exame do objeto da perícia. O 

planejamento fundamenta: 

 conhecer o objeto, a fim de permitir a adoção de procedimentos que 

conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juiz, o árbitro ou o 

interessado a tomar a decisão a respeito da lide; 

 condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido; 

 avaliar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no 

andamento da perícia; 

 constatar fatos e dados que possam vir a ser importantes para a solução 

da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a 

atenção necessária; 

 a análise da legislação aplicável ao objeto da perícia; 

 facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. 

8.2. Análise documental: essa fase consiste na verificação de documentos legais 

e normativos, contratos, convênios, atas, registros financeiros, livros, 

regulamentos, planejamentos, controles, pesquisas de mercado e quaisquer 

outros processos normativos, seus registros ou a falta deles. 

8.3. Diligência: é a fase que o administrador perito busca elementos de prova, 

assim como, todos os subsídios necessários para elaboração, no final, do laudo 

pericial. Ainda são consideradas diligências, as comunicações às partes, em 

decorrências de necessidade de arrecadar elementos de prova. 
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8.4. Questionamentos: é a busca por informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. 

8.5. Investigação: é a busca por informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. 

8.6. Arbitragem: nesta fase é determinado valores ou a solução de controvérsia 

por critério técnico. Medir é o ato de qualificar e quantificar fisicamente as 

coisas, bens, direitos e obrigações, ou seja estabelecer o valor de coisas, bens, 

direitos, obrigações, despesas e receitas. 

8.7. Certificação: nesta etapa é atestada a informação trazida ao laudo pericial 

pelo Administrador Perito, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé 

pública atribuída a esse profissional. 

8.8. Emissão do laudo: é um documento escrito, no qual o Administrador Perito 

deverá registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar, os 

aspectos e os detalhes que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de 

prova necessários para a conclusão do seu trabalho. 

 

 

 

15. CODIFICAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS E SUBAÇÕES 

ÁREA DE CONHECIMENTO ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS DE 

TRABALHOS - OSM 

001 Ação Principal Estrutura Organizacional 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Diagnóstico Organizacional 

- 002 Análise Organizacional 

- 003 Redesenho de Processo de Negócio 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, 

autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma 

organização. Deve ser delineada, considerando as funções de administração 

como um instrumento para facilitar o alcance dos objetivos estabelecidos. O 

delineamento da estrutura, portanto, é a atividade que tem por objetivo criar uma 

estrutura para uma organização ou então aprimorar a existente.   

 

A estrutura organizacional não é estática, o que poderia ser deduzido a partir de 

um estudo simples de sua representação gráfica:  o organograma.  A estrutura 

organizacional é bastante dinâmica, principalmente quando são considerados os 
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seus aspectos informais provenientes da caracterização das pessoas que fazem 

parte de seu esquema, além disso, as mudanças de mercado, a cultura e o clima 

organizacional, também exercem uma força fundamental na dinâmica das 

estruturas. 

 

Para desenvolver uma estrutura organizacional devem-se considerar os seus 

componentes, condicionantes e níveis de influência.  É muito importante que o 

processo seja participativo e que envolva os funcionários da organização, 

visando desta forma integração e motivação interna. É importante, ainda, avaliar 

a estrutura organizacional implantada, principalmente quanto ao alcance dos 

objetivos estabelecidos, bem como, as influências dos aspectos formais e 

informais. 

002 Ação Principal Método de Trabalho 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Obtenção de Dados 

- 002 Análise Crítica 

- 003 Modelagem 

- 004 Padronização 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Esta função descreve em detalhes o trabalho a ser executado, visando a 

eficiência na sua realização. 

Todo processo possibilita a utilização de um método mais adequado, e o objetivo 

disso é a melhoria contínua, além é claro, de atingir os objetivos propostos. Na 

relação que estabelece todas as partes de uma estrutura, pode-se perceber que há 

uma dependência do conhecimento que gera atividades através de 

comportamentos e de ações executadas por seus agentes, utilizando-se de 

recursos ou artefatos disponíveis, para manter seus ciclos. 

 

Os objetivos para a utilização de métodos de trabalho:  

• eliminar o desperdício de esforço e tempo da mão de obra; 

• otimizar o rendimento do trabalho; e 

• distribuir uniformemente o trabalho. 

 

Método é o caminho sistemático para se chegar a um fim. Este caminho pode ser 

um sistema ou processo, nos níveis operacional, tático, estratégico. É um 

conjunto de procedimentos ordenados e lógicos para obter-se a melhor 

performance e o atingimento dos objetivos. 

003 Ação Principal Implementação de Processos Administrativos 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUBAÇÕES 

- 001 Comprometimentos dos Agentes Envolvidos 

- 002 Estruturação 

- 003 Análise 

- 004 Desenvolvimento 

- 005 Implementação 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Trata-se processos administrativos, o conjunto de atividades interligadas e 
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interdependentes que transformam os insumos provenientes do ambiente em 

produtos e/ou serviços dotados de valor que atenda às necessidades dos clientes.  

 

Executar os processos é obedecer as premissas para que os resultados esperados 

sejam atingidos por meio de um sistema de relacionamento entre agentes, 

atividades e tarefas.  

 

Em qualquer etapa de uma implementação, representa uma forma de 

comunicação, quer seja formal ou informal, mas que tem sua importante 

contribuição ao processo organizacional como um todo.  

 

A implementação segue algumas orientações, que contribui na eficácia do 

resultado. 

004 Ação Principal Gestão por Processo 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Mapeamento de Processo 

- 002 Gestão de Processo 

- 003 Características de Processo 

- 004 Arquitetura de Processo 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- A gestão por processos, visa desenvolver esforços dentro das organizações para 

que as áreas funcionem como um todo, de forma que cada parte dessa estrutura 

organizacional, passe a analisar os impactos que seu desempenho está causando 

nas demais partes da organização. É uma atividade necessária para garantir o 

atingimento dos seus objetivos e mantenham-se eficazes e eficientes, 

maximizando os produtos e/ou serviços com o mínimo de insumos. É uma 

responsabilidade central dos gestores buscar a otimização do processo e fazer 

mais com menos recursos. 

 

Para que os objetivos se materializem, é preciso que a gestão mantenha o foco na 

criação de valor pelo processo. Ou seja, o processo precisa voltar-se para atender 

as demandas de seus clientes, sejam eles clientes internos ou externos.  

 

Do lado da eficácia, isto demanda um permanente controle de qualidade de 

insumos e produtos, com a mensuração de resultados em função das metas que 

assegurem a concentração do foco no atendimento da demanda do cliente do 

processo.  

 

Do lado eficiência, exige que os gestores dediquem atenção à eliminação de 

tarefas desnecessárias, ou seja, aquelas que não agregam valor aos clientes do 

processo, sejam eles internos ou externos à organização. É o caso de controles 

em duplicidade e do fornecimento ou solicitação de informações não necessárias 

para o processamento.  

  

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade - FNQ (2007), esse tipo de gestão 

necessita de visão sistêmica, pois sem ela é impossível perceber como o todo 
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significa muito mais do que a uma simples soma das partes. A abordagem 

sistêmica dentro de uma organização, faz com que o foco de sua gestão esteja 

voltado não só para o seu ambiente interno, mas para o externo também, ou seja, 

que haja uma sinergia entre as partes para que os objetivos planejados sejam 

alcançados. 

005 Ação Principal Racionalização de Trabalho 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Fluxograma 

- 002 Layout 

- 003 Formulários 

- 004 Manuais 

- 005 Quadro de Distribuição de Tarefas 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Trata da movimentação de documentos, definição de seus fluxos, estudo das 

rotinas, contribuição nas eventuais melhorias dos métodos de trabalhos, 

atualização de formulários, implantação dos princípios de ergonomia e melhoria 

do ambiente.  

 

Para que se possa melhorar a execução das atividades, conforme esta definição, 

é importante o uso de ferramentas que tornar o trabalho mais eficaz. 

006 Ação Principal Sistema de Informação 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Entrada 

- 002 Processo de Transformação 

- 003 Saída 

- 004 Retroalimentação 

- 005 Objetivo 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- O relacionamento da organização com o seu ambiente externo, exige uma 

atenção muito especial aos fatores não controláveis, bem como dos requisitos do 

cliente que mudam rapidamente em resposta a dinâmica de mercado. Ter um 

ambiente eficiente não garante o sucesso das organizações. É preciso entendê-la 

como algo muito mais amplo, como um sistema de interação com o meio. 

 

Este olhar sistêmico proporciona aos profissionais da administração, uma visão 

integrada da organização e seus processos, possibilitando o entendimento da 

complexidade e interdependência das causas ambientais e as variáveis de 

processos. Este olhar direciona a organização ao entendimento dos fatores 

externos sobre os resultados esperados. 

007 Ação Principal Auditoria em OSM 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Plano de Auditoria 

- 002 Planejamento dos Trabalhos 

- 003 Execução dos Trabalhos de Auditoria 

- 004 Comunicação dos Resultados 

- 005 Monitoramento 



  
 

___________________________________________________________________________________________________________  

© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 
       Conselho Federal de Administração 

 

 
 

60 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Compreende o conjunto de etapas destinado a examinar a regularidade e avaliar 

a eficiência da gestão administrativa e dos resultados alcançados, bem como 

apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos 

e controles internos de uma organização.  

 

Para atingir esse objetivo, a auditoria precisa planejar eficazmente seu trabalho a 

fim de avaliar o sistema de controles internos relacionados com a matéria 

auditada e estabelecer a natureza, a extensão e a profundidade dos 

procedimentos de auditoria a serem realizados, bem como colher as evidências 

comprobatórias de suas constatações para a formação de sua opinião. 

008 Ação Principal Perícia em OSM 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Planejamento da Perícia 

- 002 Análise Documental 

- 003 Diligência 

- 004 Questionamentos 

- 005 Investigação 

- 006 Arbitragem 

- 007 Certificação 

- 008 Emissão do Laudo 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- As organizações são exigidas, a todo o momento e com uma velocidade cada vez 

maior, ter atenção às mudanças de mercado e adiantar-se em suas estratégias. 

Além disso, os sistemas e processos devem responder por meio da eficiência e 

da inovação às novas demandas de mercado. Os cenários se mostram instáveis e 

as políticas macroeconômicas aceleram as tomadas de decisões por parte dos 

Administradores. As organizações, assim como as pessoas, cada vez mais 

percebem o real valor do dinheiro nas diversas transações realizadas nos 

diferentes tipos de mercado.  

 

A perícia em OSM, assim como nas outras áreas da administração, objetiva atuar 

de maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a interpretação, 

o entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos os 

critérios e valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial e 

Extrajudicial, sempre considerando seu compromisso maior, que é o 

esclarecimento da verdade. 

 

 

 

 

 

 

 


