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Capítulo I 
Introdução 
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“ Interessa-me o futuro, 
porque é o lugar onde vou 
passar o resto da minha  
vida“.  

Woody Allen 
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Introdução 
Dinámica 1 

Cada um receberá um pedaço de 
cartolina onde deve fazer um desenho 
mediante o qual vai se presentar ao 
grupo: 
 
1.NOME 
2.ATIVIDADE ATUAL 
3.COMO SOU 
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Introdução 
Dinâmica 1 

Pensemos um pouco… 

O que fazemos para nos 
apresentar? 



Introdução 

O Processo Administrativo 
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A administração é o processo 
de planejar, organizar, dirigir e 
controlar o uso dos recursos e 
as atividades de trabalho com 
o propósito de alcançar os 
objetivos e metas da 
organização de forma eficiente 
e eficaz. 

Introdução 
O Processo Administrativo 

 



Introdução 
O Processo Administrativo 

 
Da definição prévia podemos extrair que a atividade central do trabalho 
administrativo consiste no PROCESSO ADMINISTRATIVO, o qual compreende 
a gestão de: 

Planejar 

Organizar 

Conduzir 

Controlar 
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Introdução 
O Processo Administrativo - Definição 

 

Planejar 

O que vai ser feito? 

Organizar 

Como será feito? 

Conduzir 

Ver que seja feito 

Controlar 

Como foi feito? 

Cada uma das etapas do processo administrativo tem a sua razão de ser. 
A seguir nos envolveremos com cada uma delas. 
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As funções do administrador, ou seja, o 
processo administrativo, não somente é 
formado por uma sequência cíclica, pois 
encontra-se relacionado em uma 
interação dinâmica. Portanto, o Processo 
Administrativo é cíclico, dinâmico e 
interativo, como mostrado no gráfico a 
seguir. 

Introdução  
O Processo Administrativo - Definição 

 

Planejar 

Organizar 

Conduzir 

Controlar 

CICLICO, DINÂMICO E INTERATIVO 
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Capítulo II 
Planejamento – Nomeando os 

nossos sonhos 
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Os planos são de pouca 
importância, mas planejar é o 
importante. 

Winston Churchill 

 
 
 
Os planos são nada, planejar é 
tudo. 

Dwight D. Eisenhower 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 



Nesta fase, o pequeno 
empresário deve saber: 
 
☛Onde se quer chegar? 
☛Onde estou? 
☛O que devo fazer para chegar onde 
quero? 
☛Como fazer para chegar onde 
quero? 
☛Como saber que estou chegando? 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 



☛ O propósito do planejamento consiste em 
coordenar os esforços e os recursos dentro das 
organizações. O QUE SE VAI FAZER? 
 

POR QUE? 
☛ Porque norteia e da um caminho comum a 

todos os que se encontram vinculados à 
referida organização. 

☛ Podemos pensar no planejamento como em 
uma locomotiva que puxa o trem das 
atividades da organização, a direção e o 
controle. 
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O que é planejar? 
 

É o processo de estabelecer metas e escolher meios para 
atingir tais metas. 

Stoner, 1996 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 

☛ Começar e administrar um negócio requer motivação, 
desejo e talento. Também requer pesquisa e 
planemento. 
 

☛ Ao igual que um jogo de xadrez, o sucesso em um 
pequeno negócio começa com passos iniciais 
decisivos e corretos. E, ainda que os erros iniciais não 
sejam fatais, requer-se habilidade, disciplina e 
trabalho árduo para recuperar a vantagem. 
 
 

☛ Para aumentar as suas possibilidades de sucesso, 
você deve dedicar tempo de antemão a explorar e 
avaliar as suas metas de negócio e pessoais. Então, 
utilize esta informação para desenvolver um plano de 
negócios completo e bem pensado, o qual lhe ajudará 
a atingir essas metas. 
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Pergunta Resposta 

Desejo ser o meu próprio chefe 

Desejo ter independência econômica 

Desejo ter liberdade criativa 

Desejo utilizar por completo as 
minhas habilidades e conhecimentos 

Outros 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 
 

Passo 1 

     Por que quero iniciar o meu negócio 
próprio? 

Exercício 1 
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Pergunta Resposta 

O que eu gosto de fazer com o tempo 
que tenho? 

Quais habilidades técnicas desenvolvi 
ou aprendi? 

O que dizem as outras pessoas sobre o 
que eu faço bem? 

Tenho passatempos favoritos ou 
interesses que não sejam 
comercializáveis? 

Outros 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 
Passo 2 

Qual é o negócio apropriado para mim? 

Exercício 1 
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Pergunta Resposta 

Que negócio tenho interesse de começar? 

Quais serviços ou produtos venderei? 

A minha ideia é prática e atenderá uma 
necessidade? 

Quem é o meu concorrente? 

Qual é a vantagem do meu negócio sobre 
empresas que já existem? 

Posso proporcionar um bem ou serviço de 
melhor qualidade? 

Posso criar demanda para o meu negócio? 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 
  

Passo 3 
Identificar qual necessidade atenderá o meu negócio 

Exercício 1 



Temos, principalmente, dois tipos de 
planejamento: 
 
1. O planejmaento estratégico. Desenhado para 
satisfazer as metas gerais da organização ou dos 
negócios. 

 
2. O planejamento operacional. Da o rumo 
sobre como podem ser aplicados os planos 
estratégicos nas tarefas diárias. 
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Rubrica Plano estratégico Plano Operacional 

RAZÃO Da a visão e orientação a longo 
prazo 

Guia a gestão da empresa a curto 
prazo 

CONTEUDO Investimentos, recursos e 
financiamento a longo prazo 

Desenvolvimento do primeiro ano 
do plano estratégico. 

HORIZONTE 3 anos 1 ano 

OBJETIVOS A longo prazo A curto prazo. Destacam os 
aspectos quantitativos 

CONTROLE Controle estratégico Controle de gestão e operacional 

O QUE PROCURA? Guia geral formalizado Guia operacional 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 

Os planos estratégicos diferem dos planos operacionais quanto ao seu horizonte de tempo, 
alcance e grau de detalhe. Vejamos as suas principais diferenças: 



O planejamento estratégico 
 

É comum, principalmente em empresas pequenas, obviar o planejamento 
estratégico, priorizando o dia a dia e a resposta imediata às circunstâncias 
operacionais que nos envolvem. 

 
Esta forma de operar impede desenvolver a organização em todo o seu 

potencial, pois torna-se uma organização dominada pelo seu entorno, ou 
seja, que somente responde às situações que vão surgindo, mas não é 
capaz de dirigir as suas ações para onde realmente deseja ir. 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 

Visão:  
Define e descreve a situação futura que a empresa deseja ter. 
O propósito da visão é guiar, controlar e estimular a organização em seu 
conjunto para atingir o estado desejável da organização. 
A visão da empresa é a resposta à pergunta: 
 

O que queremos que seja a organização nos próximos anos? 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 

Exercício 1. 
A declaração de Visão deve responder às seguintes 
perguntas: 
 
•O que tentamos conseguir? 
•Quais são os nossos valores? 
•Como produzimos resultados? 
•Como enfrentamos a mudança? 
•Como conseguimos ser competitivos? 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 

Exemplos de Visão:  
 

“ O nosso compromisso é que todos os hóspedes saiam satisfeitos”. 
MARRIOTT HOTEL 

 

 
“Nos dedicamos a ser os melhores do mundo, para unir pessoas, 
proporcionando-lhe uma aproximação fácil entre pessoas, bem como à 
informação e aos serviços que forem necessários, em qualquer lugar e a 
qualquer hora”. 

AT&T 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 
 

Visão 
Exercício 2 

Com as suas palavras e levando em conta as respostas ao 
exercício no. 1, defina a Visão que você tem do seu futuro 

Negócio 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 



O processo de planejamento inclui cinco passos principais. Estes são: 

• Determina, esclarece e amplia as metas da organização ou o negócio. 
Representa o que queremos conseguir. Definição dos objetivos 

• Quão perto ou longe estamos das nossas metas e quanto nos falta para 
consegui-las. 

Determinar onde estou com 
relação aos objetivos 

• Identiicam-se aspectos positivos e negativos para obter as nossas metas. A 
sua finalidade é estabelecer o melhor caminho para atigir as nossas metas, 
assegurando-nos que estamos seguindo o caminho mais conveniente. 

Avaliar alternativas 

• Com base na avaliação de alternativas, este passo determina o melhor 
caminho possível. 

Identificar  e escolher entre 
cursos de ação 

• Aqui começa a andar a operação e avalia-se o seu andamento. 
Colocação em funcionamento 

dos planos e avaliação 
27 
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Estes passos estão relacionados da seguinte forma: 

Definição dos 
objetivos 

Determinar 
onde estou em 

relação aos 
objetivos 

Avaliar 
alternativas 

Identificar e 
escolher entre 
cursos de ação 

Colocação em 
funcionamento 

dos planos e 
avaliação 
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Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 



Atividades importantes do planejamento: 
 
1.Esclarecer, ampliar e determinar os objetivos. 
2.Prognosticar, estabelecer as condições e suposições 
sobre as quais será realizado o trabalho. 
3.Selecionar e definir as tarefas para atingir os 
objetivos. 
4.Estabelecer um plano geral de objetivos, enfatizando 
a criatividade para encontrar meios novos e melhores 
para desempenhar o trabalho. 
5.Estabelecer políticas, procedimenots e métodos de 
desempenho. 
6.Antecipar os possíveis problemas futuros. 
7.Alterar os planos à luz dos resultados do controle. 
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Aspectos Relevantes do planejamento: 
 
☛Se uma organização ou negócio aspira permanecer 
ou crescer sadio, deve planejar objetivos realitas. 
☛O planejamento é comprometido na fixação de 
objetivos e nas formas gerais para atingí-los. 
☛Os planos efetivos são flexíeis a condições que 
mudam.  
☛O planejamento é um círculo contínuo, que nunca 
deve acabar, deve ser vigiado periodicamente, 
revisado e alterado de acordo com os resultados 
internos e externos e os eventos. 
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Definição dos 
objetivos 

Determinar 
onde estou em 

relação aos 
objetivos 

Avaliar 
alternativas 

Identificar e 
escolher entre 
cursos de ação 

Colocação em 
funcionamento 

dos planos e 
avaliação 

☛ Quando temos um negócio 
devemos saber que o 
planejamento tem um papel vital 
no nosso negócio. 
 

☛ Os negócios não são planejados 
para fracassar, fracassamos 
porque não planejamos. 
 

☛ Um Ciclo  de Planejaento 
conhece-se como uma forma de 
pensar uma sequência coerente 
de ideias para o seu negócio 
crescer. 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 



Como saber o que ocorre no 
mundo se não observamos a 

informação existente? 

Como atuar sobre o mundo 
se não analisamos e tiramos 

conclusões sobre esta 
informação? 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos  
 

Análise 

Resultados 



O que é “Análise de Resultados”? 

Analisar é investigar a natureza ou os componentes dos 
resultados, determinando características essenciais e as suas 
relações: 

 
☛ Tomando componentes por separado 

☛ Investigando cada elemento 

☛ Comparando cada elemento com uma base pré-

determinada (por exemplo: plano, ano anterior) 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos 



Para que Analisar Resultados? 

☛ Para entender o passado … 
 

☛O que aconteceu  

☛Quando isso aconteceu             Lições aprendidas 
☛Por que isso aconteceu 

 
 

☛ Para projetar o futuro … 
      Plano de Ação 
☛ O que fazer para o futuro    

 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos  



Quando analisar resultados?  

☛ A cada dia 
 

☛ A cada semana 
 

☛ No final de cada mês 
 

☛ No final de cada ano 
 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos  



Cinco passos para analisar os 
resultados 

1. Tomar os resultados por separado. 

2. Investigar cada variável. 

3. Comparar cada variável com o plano e o ano anterior. 

4. Para cada variável, determinar os casos usados durante o 
processo de planejamento. Para cada variável, determinar 
quais elementos influenciaram os mesmos e compará-los 
com resultados recentes e do ano anterior. 

5. Fazer perguntas até chegar à raíz de cada tema identificado e 
encontrar a resposta. 

Planejamento – Nomeando os nossos sonhos  



Grupo de trabalho com quebra-cabeças 

Dinâmica 2 



O planejamento marca 
o “caminho” a seguir 
para poder alcançar o 

objetivo e as tarefas no 
tempo disponível… 

…sem ela, poderiamos 
nos perder em um 

“labirinto”, sem saber 
por onde começar ou 

como acabar. 
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Capítulo III 
Organização – Cada coisa no seu 

lugar 



Organização – Cada coisa no seu lugar 
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“A vida é um trabalho 
universal de 
organização; trai a vida 
quem não vive para a 
ordem”. 

Anônimo 



Nesta fase, o pequeno empresário deve saber: 
 
☛O que é feito em cada atividade? 
☛Como é feito esse trabalho? (Passo a Passo) 
☛Com o que é feito esse trabalho? (qual máquina, 
equipamento, acessório, materiais, etc. é utilizado). 
☛Onde é feito o trabalho? 
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Organização – Cada coisa no seu lugar 



É o processo de determinar os recursos e 
atividades necessários para atingir os 
objetivos do negócio ou da organização. 
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Organização – Cada coisa no seu lugar 
 
 
 
 

Definição 



É o processo de determinar qual recurso e quais atividades 
são necessários para atingir os objetivos do negócio ou da 
organização. 

Organização 

Tarefas 

O que vai 
ser feito? 

Como vai 
ser feito? 

Recursos 

O que vai 
ser 

necessário? 

Quanto vai 
ser 

necessário? 

Pessoas 

Quem o vai 
fazer? 
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Organização – Cada coisa no seu lugar 



Processo de 
Organização 

Detalhar o 
trabalho 

Divisão do trabalho 

Combinação de 
tarefas 

Coordenação do 
trabalho 

Acompanhamento 
e reorganização 
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Atividades importantes da organização: 
 
1.Subdividir o trabalho em unidades operacionais (tipo de 
atividades) 
2.Definir as tarefas operacionais por tipo de atividade 
3.Definir os recursos necessários para realizar as referidas 
atividades 
4.Definir responsáveis pela execução das atividades 
5.Atribuir recursos aos responsáveis para a execução das suas 
responsabilidades 
6.Ajustar a organização à luz dos resultados 
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Importância da Organização 
 

1. É de caráter contínuo (expansão, contração, 
novos produtos). 

2. É um meio que estabelece a melhor forma de 
atingir os objetivos. 

3. Fornece os métodos para que possam ser 
desempenhadas as atividades de forma eficiente, 
com o mínimo de esforços. 

4. Evita lentidão e ineficiência. 
5. Reduz ou elimina a duplicidade de esforços, ao 

delimitar funções e responsabilidades. 
6. A estrutura deve refletir os objetivos e planos da 

empresa, a autoridade e o seu ambiente. 

Organização – Cada coisa no seu lugar 
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Técnicas de organização 

• São ferramentas necessárias para realizar uma organização 
racional 

• Classificam-se por: seu objetivo, sua área, seu conteúdo 
Organogramas 

• São documentos detalhados, que contêm, de forma ordenada e 
sistemática, informação sobre a organização da empresa 

• Podem ser de políticas, procedimentos, técnicas, etc. 
Manuais 

• Técnica pormenorizada das tarefas desempenhadas  em um 
cargo, bem como as características, conhecimentos e aptidões 
que deve possuir o pessoal que as desempenham 

Análise de cargos 

• Estabelecem a ordem cronológica e a sequência de atividades 
que devem ser seguidas na realização  de um trabalho 
repetitivo 

• O método detalha a forma exata de como executar uma 
atividade previamente estabelecida 

Procedimentos 

Organização – Cada coisa no seu lugar 



 

☛ Objetivo 

☛ Obter efetividade e produtividade no seu dia de trabalho. 

☛ Trabalhar com um propósito claro. 

☛ Diminuir o nível de estresse. 

 

☛ Como organizar o seu plano? 

☛ Por prioridades 

☛ Por valor pessoal. Como tornar o meu dia feliz? 
 

☛ Compromisso:  

☛ Cumprir o plano de trabalho diário “dia a dia” durante todo o 
mês 

Organização – Cada coisa no seu lugar 

Por que desenvolver um plano de trabalho? 



Deve-se organizar as atividades 
considerando como essencial: 
 
1.A prioridade de cada atividade 
2.Se são fixas ou esporádicas 
3.A frequência com que se apresentam 
4.O tempo que cada uma demanda 
5.A disponibilidade de tempo dos 
participantes da atividade 

Exercício 3 

Organização – Cada coisa no seu lugar 
Quais são os critérios para elaborar um plano de 

trablaho? 



Organização – Cada coisa no seu lugar Exercício 3 

Prioridade 
1, 2 ou 3 

Atividades ou 
Responsabilidades 

Frequência Tempo 

A seguir tiraremos alguns minutos para enumerar cada uma das atividades ou 
responsabilidades que cumprimos no mês, sua frequência e o tempo que nos 
demanda. 

Ao concluir cada um deverá dar uma qualificação de prioridade a cada 
atividade, 1, 2 ou 3 



PLANO DE TRABALHO DO MÊS DE ______________ 

Semanas Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Semana 4 

Organização – Cada coisa no seu lugar 
Quais ferramentas temos para nos organizar? 

Exercício 3 



Alguma 

pergunta até 

aqui? 
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Capítulo IV 
Direção – Conduzindo o Barco 



Direção – Conduzindo o Barco 

54 

“As pessoas são convencidas pela 
razão, mas são comovidas pela 
emoção. 
O Líder deve convencer e 
comover. 
Não basta que o líder conheça a 
forma adequada de proceder. 
Deve, ainda, ser capaz de agir.” 
 
Richard Nixon 



Nesta fase, o pequeno empresário deve saber: 
 
☛O que vai ser feito? 
☛A quem indicar como será feito? 
☛Como indicar o que será feito? 
☛Como motivar aqueles que vão colaborar? 
☛A quem delegar quais tarefas? 
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Direção – Conduzindo o Barco 

Definição 

A direção é a capacidade de 
influenciar as pessoas e 
grupos para que contribuam 
para as metas do negócio ou 
organização. 

56 



57 

A direção é o processo de guiar as 
atividades dos membros da organização 
no rumo adequado. 
 
Dirigir e corrigir a ação, o que implica 
que devemos nos assegurar de que as 
coisas sejam feitas direito por quem 
deve fazê-las. 
 
Esta direção leva à consecução dos 
objetivos da organização e à dos seus 
membros. 

Direção – Conduzindo o Barco 

Definição 



Para fora 
do Negócio 

Clientes 

Concorrentes 

Fornecedores 

Para dentro 
do  Negócio 

Cooperação 
entre seus 
membros 
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Direção – Conduzindo o Barco 

Facetas 
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Execução dos 
planos 

Motivação 
Guia ou condução 
dos esforços dos 

subordinados 

Comunicação  Supervisão  
 Atingir as metas 
da organização 

Direção – Conduzindo o Barco 

Elementos da Direção 
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Direção – Conduzindo o Barco 

Princípios da Direção 

• A direção será eficiente enquanto for direcionada ao alcance dos objetivos 
gerais da organização 

Da harmonia do objetivo ou 
coordenação de interesses 

• Refere-se a que a autoridade e o seu comando surgem como uma 
necessidade da organização para obter certos resultados 

Impersonalidade do 
comando 

• Refere-se ao apoio e comunicação que deve fornecer o dirigente aos seus 
subordinados durante a execução dos planos, de tal modo que estes sejam 
realizados com maior facilidade 

Da supervisão direta 

•  O apoio é comunicação que deve fornecer o dirigente aos seus 
subordinados durante a execução dos planos de tal modo que estes sejam 
realizados com faior facilidade 

Da via hierárquica 

• Indica a necessidade de resolver os problemas que surgirem durante a 
gestão a partir do momento em que ocorrem Da resolução de conflito 



Estratégia 

Estrutura 

Processo  

Cultura 

O Processo Administrativo 
Direção 

 O Processo diretivo é efetivo quando adota uma estratégia que surge de forma 
natural da cultura da organização e que, nessa medida, é compartilhada e 
respaldada pela maioria dos seus membros. 

Conduzir, Motivar, Delegar 
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Capítulo V 
Controle – Retomando o Rumo 
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“Controlar é comprovar o que 
está sendo feito. 
O controle pode por si só 
gerar mudanças de fundo nas 
organizações”. 

Anônimo 

Controle – Retomando o rumo 



Nesta fase, o pequeno empresário 
deve saber: 
 
☛Onde se quer chegar? 
☛Como se está avançando? 
☛Quais situações estão mudando com 
relação ao esperado? 
☛Quais correções devem ser feitas para 
continuar atingindo a meta? 
☛Quais ações tomar para corrigir? 
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Controle – Retomando o rumo 



“A função de controle consiste na 
medição e correção do 
rendimento dos componentes da 
empresa, a fim de assegurar que 
sejam atingidos os objetivos e os 
planos idealizados para o seu 
alcance.” 

Anzola (2002) 
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Controle – Retomando o rumo 
Definição 



É a função administrativa que consiste em medir e 
corrigir o desempenho individual e organizacional 
para assegurar que os fatos se ajustem aos planos 
e objetivos da empresa. 
 
Implica medir o desempenho contra as metas e os 
planos. 
 
O propósito e a natureza do controle é 
fundamentalmente garantir que os planos tenham 
sucesso ao detectar desvios dos mesmos, ao 
oferecer uma base para adotar ações, a fim de 
corrigir desvios indesejados, reais ou potenciais. 

66 

Controle – Retomando o rumo 
Definição 



As quatro fases do controle segundo Chiavenato (1998) 

Estabelecimento 
de padrões 

Observação do 
desempenho 

Comparação do 
desempenho com 

o padrão 
estabelecido 

Ação corretiva 
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Establecimento de padrões: 

Os padrões representam o resultado desejado. Estes podem 
ser expressados em tempo, dinheiro, qualidade, unidades 

físicas, custos ou por meio de índices. 

Observação do desempenho: 

A observação ou verificação do resultado deve obter 
informação precisa sobre aquilo que está sendo controlado. 

Comparação do desempenho com o padrão esperado: 

Determinar variações. Nem toda variação exige correções, 
somente aquelas que ultrapassam os limites do normal. 

Ação corretiva: 

A ação corretiva busca conseguir com que o que for realizado 
seja feito exatamente de acordo com o que se pretende 

realizar. 
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1. Criar melhor qualidade 

2. Enfrentar a mudança 

3. Produzir ciclos mais rápidos 

4. Agregar valor 

5. Facilitar a delegação e o 

trabalho em equipe 

Controle – Retomando o rumo 
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Exercício 4 

Caso : No Departamento de Finanças 
 
Motivado pelas mudanças no desenho e na produção das bicicletas, produziu-se 
uma série de gastos que foi difícil a empresa cobrir, devido à queda nas vendas. 
 
O gerente de finanças determina o problema e o comunica à gerência geral. 
 
VARIÁVEL: Pelas poucas vendas registradas, não foi possível cobrir os gastos 
gerados nos departamentos de produção e desenho, o que ocasiona que a 
produção seja paralisada por falta de orçamento. 
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O Processo Administrativo 
Resumo 

• Decisão sobre os objetivos 

• Definição de planos para atingi-los 

• Programação de atividades 
Planejamento 

• Recursos e atividades para alcançar os objetivos 

• Responsáveis e cargos 

• Atribuição de autoridade e responsabilidade 
Organização 

• Designação de cargos e responsabilidades 

• Comunicação, liderança e motivação do pessoal 

• Direção para alcançar os objetivos 
Direção 

• Definição de padrões para medir o desempenho 

• Corrigir desvios e garantir que seja realizado o 
planejamento 

Controle 
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“O bom Executivo é aquele que 

mantém o conhecido enquanto 

tem resultados, mas seu maior 

desafio é aceitar o novo quando 

isto assegura um melhor 

desempenho”. 
 


