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MATÉRIA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

� Aula N°: 10

� Tema: Modelagem do Trabalho

� Tópico do Plano de Ensino: 10



TÓPICOS DE ESTUDO

� Desenho de cargos e tarefas

� Abordagens ao desenho de cargos e tarefas

� Enriquecimento de cargo

� Novas abordagens na modelagem do trabalho

� Equipes



MODELAGEM DO TRABALHO

� A modelagem do trabalho significa o modo como o

trabalho operacional deverá ser atribuído às

pessoas e realizado em cada unidade

organizacional, independentemente de ser

departamento ou divisão.

� Em muitas empresas ainda predomina o

tradicional conceito de cargo como base da

modelagem do trabalho das pessoas.



MODELAGEM DO TRABALHO

� Na verdade, cargo representa uma decorrência do

velho modelo burocrático, rígido, hierarquizado e

baseado na divisão do trabalho organizacional.

� O conceito de cargo está sendo substituído por

outros conceitos mais modernos, como gestão por

competências ou por equipes.



DESENHO DE CARGOS E TAREFAS

� O desenho de cargos e tarefas teve como

precursores Adam Smith e a seguir Taylor.

� Cargo é a composição de todas as atividades

desempenhadas por uma pessoa, que podem ser

visualizadas como um todo unificado e ocupam

uma posição formal no organograma.



DESENHO DE CARGOS E TAREFAS

� Os deveres e responsabilidades de um cargo são

atribuídos ao ocupante que desempenha o cargo e

proporcionam os meios pelos quais cada pessoa

pode contribuir para o alcance dos objetivos da

organização.

� Ocupante é a pessoa designada para ocupar o

cargo.



DESENHO DE CARGOS E TAREFAS

� O desenho do cargo (job desing) é a especificação

do conteúdo, dos métodos e relações de cargos, a

fim de satisfazer requisitos tecnológicos,

organizacionais, sociais e pessoais.

� Os cargos e as tarefas – bem como as unidades e

os departamentos – constituem os meios pelos

quais a empresa utiliza os recursos para alcançar

seus objetivos por meio de determinadas

estratégias.



COMO DESENHAR CARGOS E SALÁRIOS

O processo de desenhar um cargo pode ser dividido em

três partes:

1. Especificação do conteúdo de cada tarefa a ser

executada

2. Especificação do método para executar cada tarefa

3. Combinação das tarefas individuais em cargos

específicos. Cada cargo passa a ser um conjunto de

tarefas específicas



COMO DESENHAR CARGOS E SALÁRIOS

� O modelo clássico de desenho dos cargos partia

da pressuposição de que a simplificação e

fragmentação das tarefas facilita sua execução,

sua programação, seu controle, sua seleção e seu

treinamento, permite a padronização dos

movimentos, aumenta a eficiência e diminui os

custos de produção.



COMO DESENHAR CARGOS E SALÁRIOS



ABORDAGEM HUMANÍSTICA

� O modelo humanístico constitui uma forte reação

ao mecanicismo do desenho clássico.

� O ocupante do cargo recebe atenção especial do

modelo humanístico. Não é tratado como

máquina ou robô.



ABORDAGEM HUMANÍSTICA

� O superior é encorajado a desenvolver entre seus

subordinados um espírito de equipe capaz de

proporcionar um grupo de trabalho coeso por

intermédio de uma atmosfera amigável e

cooperativa e a minimizar fricções e conflitos

entre os subordinados que possam prejudicar o

desempenho departamental.



ABORDAGEM CONTINGENCIAL DE

CARGOS E SALÁRIOS

� Essa abordagem parte da premissa de que o

desenho de cargos deve ter um enfoque sistêmico.

� O enfoque sistêmico enfatiza as relações entre as

partes do sistema e como essas relações afetam o

desempenho do todo.

� Um cargo pode ser estudado como um sistema

composto de:



ABORDAGEM CONTINGENCIAL DE

CARGOS E SALÁRIOS

1. Entradas: constituem o suprimento de informações,

recursos e materiais que possibilitam a operação do

sistema

2. Operações: são os processos de transformação

executados pelo ocupante do cargo.

3. Saídas: correspondem ao resultado do trabalho do

ocupante.

4. Retroação: refere-se à monitoração dos resultados e

sua comparação com os padrões de desempenho

esperados do sistema



ABORDAGEM CONTINGENCIAL DE

CARGOS E SALÁRIOS

O modelo contingencial pressupõe que o cargo deve

ser desenhado e continuamente redesenhado para

reunir quatro dimensões profundas, a saber:

1. Variedade

2. Autonomia

3. Identidade com a tarefa

4. Retroação



DESENHO DE CARGOS E A ABORDAGEM

SOCIOTÉCNICA

� O sistema técnico é determinado pelos requisitos

típicos das tarefas que são executadas pela

empresa e moldado pela especialização das

habilidades e dos conhecimentos exigidos, pelos

tipos de máquinas, equipamentos e matérias-

primas utilizadas e pelo arranjo físico das

instalações.



DESENHO DE CARGOS E A ABORDAGEM

SOCIOTÉCNICA



DESENHO DE CARGOS E A ABORDAGEM

SOCIOTÉCNICA

� O sistema social é formado pelas pessoas que

trabalham na empresa, por suas características

físicas e psicológicas e pelas relações sociais e

informais desenvolvidas por elas em função da

execução das tarefas.

� Ambos os sistemas, técnicos e social, influenciam-

se mutuamente, e qualquer mudança em um

deles afeta poderosamente o outro.



ESPECIALIZAÇÃO E ENRIQUECIMENTO

DE CARGOS

O desenho de cargos precisa fundamentar-se em

dois aspectos principais:

� Especialização: relaciona-se ao grau de

conhecimento e habilitação requerido pelo cargo.

� Definição: refere-se a determinação das

responsabilidades e as atribuições do ocupante do

cargo em relação ao seu trabalho.



ESPECIALIZAÇÃO E ENRIQUECIMENTO

DE CARGOS

� Em fase mais recente, verificou-se a necessidade de

ajustar o trabalho ao trabalhador.

� Parte desse ajustamento é feito no formato de

programas de mudanças, como: rotação de cargos,

extensão, ampliação e enriquecimento de cargos

� Cada um desses programas tem suas características

próprias:

� Rotação de cargos: movimentar o individuo de um

cargo para outro



ESPECIALIZAÇÃO E ENRIQUECIMENTO

DE CARGOS

� Extensão: acréscimo de tarefas do mesmo nível

de responsabilidade

� Ampliação: acréscimo de responsabilidade de

nível maior

� Enriquecimento de cargo: elevação deliberada de

responsabilidade, objetivos e desafios do cargo.



INTEGRAÇÃO ENTRE CARGOS

Existem três mecanismos de integração no nível operacional:

� Ajustamento mútuo: a coordenação do trabalho é feita

por processos simples de comunicação informal, enquanto o

controle do trabalho permanece nas mãos do gerente.

� Supervisão direta: a coordenação se dá pela atribuição de

responsabilidade a um supervisor pelo trabalho de outros.

� Estandartização: a coordenação é estabelecida com a

especificação e a programação das atividades de acordo com

padrões predeterminados.



NOVAS ABORDAGENS NA MODELAGEM

DE TRABALHO

O modelo tradicional de cargos possui algumas

falhas:

1. O conceito de cargo limita e restringe a

atividade das pessoas ao que é definido como

conteúdo do cargo. O cargo sempre é menor do

que as potencialidades da pessoa.

2. O conceito de cargo é estável e pouco sujeito a

mudanças



NOVAS ABORDAGENS NA MODELAGEM

DE TRABALHO

� O cargo baseia-se na divisão do trabalho

organizacional

� O cargo torna o trabalho individual e solitário e isola

a pessoa das demais

� A carreira das pessoas é dimensionada em termos

verticais, de um cargo para o outro na hierarquia

organizacional.

� O conceito de cargo busca apenas a soma das

eficiências individuais



EQUIPES

Para lidar com equipes, o administrador precisa

desenvolver as seguintes habilidades:

1. Como escolher a equipe

2. Como desenhar o trabalho para aplicar as

competências da equipe

3. Como treinar e preparar a equipe para

aumentar sua excelência



EQUIPES

4. Como liderar e impulsionar a equipe

5. Como motivar a equipe

6. Como avaliar o desempenho da equipe para

melhorá-lo cada vez mais

7. Como recompensar a equipe para reforçar e

reconhecer seu valor.



HABILIDADES DO ADMINISTRADOR



CUIDADOS DO TRABALHO EM EQUIPE

1. Objetivos claros

2. Visão compartilhada

3. Distribuição dos papéis e posições

4. Decisões colaborativas

5. Liderança compartilhada

6. Novas ideias para resolução de problemas

7. Avaliação da eficácia da equipe.



OBJETIVOS CLAROS



VISÃO COMPARTILHADA



DISTRIBUIÇÃO DOS PAPÉIS E POSIÇÕES



DECISÕES COLABORATIVAS



NOVAS IDEIAS PARA SOLUCIONAR

PROBLEMAS

Não tenha medo das dúvidas, tenha 
medo das certezas!



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA EQUIPE.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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