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CAPÍTULO I:  

INTRODUÇÃO  

 

 

 

“Interessa-me o futuro, porque é o lugar onde vou passar o resto da 

minha”.  

Woody Allem. 

 

Como pequenos empresários não podemos estar alheios ao futuro, para isso devemos 

empreender um crescimento para torná-lo promissório. 

Para poder atingi-lo devemos estar preparados e ter os conhecimentos necessários 

para poder enfrentar esse futuro. 

Os conhecimentos a serem revistos neste módulo nos ajudarão a contar com uma base 

para poder enfrentar esse futuro que se aproxima. 

O presente curso descreve o processo administrativo, suas fases (e as diferentes 

classificações que existem do mesmo); o planejamento e sua definição, tipos de 

planos, os processos de planejamento, objetivos e práticas, o planejamento 

estratégico e a tática; a organização, sua definição e tipos de organização; integração e 

recursos humanos; a direção, definição e tipos de direção; e, finalmente, o controle, 

tipos de controle, etapas, etc. 



A idéia é apresentar aos participantes as bases teóricas, porém, acompanhadas de 

exercícios práticos aplicados a seus próprios negócios para poder assim consolidar a 

informação de maneira concreta e efetiva. 

O material do curso está projetado para expor de forma clara e compreensível todos 

os conceitos, utilizando a metodologia do ensino ativo, na qual os estudantes 

participam diretamente na construção do conhecimento, de tal forma que se facilite o 

aprendizado e a posterior aplicação dos conhecimentos e das ferramentas que serão 

trabalhadas no curso. 

Antes de iniciar o caminho por cada uma das etapas do processo administrativo, é 

necessário recordar ou conhecer o conceito de PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

Começaremos por recapitular a definição de Administração: 

 

“A administração é o processo de planejar, organizar, 

dirigir e controlar o uso dos recursos e as atividades de 

trabalho com o propósito de atingir os objetivos ou metas 

da organização de maneira eficiente e eficaz” 

 

Para compreender melhor a definição anterior, é necessário que entendamos 

alguns conceitos contidos na mesma A seguir veremos que tipos de Recursos 

serão considerados e o que queremos dizer com eficácia e eficiência, assim 

como um terceiro conceito que vamos introduzir, e que se refere à efetividade. 

Então, Que tipo de recursos temos que manejar? 

 

 



 
 
Todos e cada um dos recursos mencionados previamente são importantes para o bom 

desempenho do negócio. 

Se não há um manejo adequado dos mesmos, não será possível atingir os objetivos e 

metas da empresa. 

É comum que ao pensar em recursos tenhamos presente os recursos materiais e os 

financeiros. Isso é normal, pois eles são tangíveis, podem ser vistos e tocados. O que 

costuma passar é que não lhe damos a devida importância aos recursos chamados 

tecnológicos onde está o conhecimento, aspecto chave e fundamental para o êxito do 

negócio. Costuma ser comum também, não dar atenção aos recursos humanos, isso 

tem copnsequências importantes na organização ou negócio, pois o processo de 

capacitação, treinamento e vínculo de um novo pessoal inclui custos que não 

costumam  

ser medidos em toda sua magnitude. 

 

Humanos 

• Pessoal 
Diretivo 

• Pessoal 
Administrativo 

• Mão-de-obra 

Materiais 

• Equipamentos 

• Matérias Prima 

Financeiros 

• Dinheiro 

• Tempo 

Tecnológicos 

• Conhecimento 

• Sistemas de 
informação 



Repassemos agora os conceitos de EFICAZ, EFICIENTE e EFETIVO: 

 

 
 
 
 
Como podemos ver no gráfico acima, a EFICÁCIA se refere a atingir os objetivos 

esperados, mas para atingir esses objetivos, não estamos necessariamente usando os 

recursos na melhor maneira. 

A EFICIÊNCIA se refere ao uso mais adequado dos recursos, mas não necessariamente 

estaremos atingindo nossos objetivos. 

Um terceiro conceito que une os dois anteriores e que é o objetivo final do bom 

administrador, é a EFETIVIDADE. Se formos Efetivos, atingiremos nossos objetivos 

usando os recursos que temos à mão na melhor maneira possível. Ou seja, a 

efetividade é a soma da Eficiência e da Eficácia. 

Recordando a definição de Administração vista recentemente podemos extrair que a 

atividade central do trabalho administrativo consiste no PROCESSO ADMINISTRATIVO, 

EFICAZ 

•Se refere a  
conseguir o 
objetivo 

EFICIENTE 

•Se refere ao 
melhor uso 
dos  recursos 

EFETIVO 

• Chegar ao 
objetivo com 
o melhor uso 
dos recursos 



o qual compreende a gestão de Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar, tal como está 

mostrado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Colocamos em gráfico os quatro componentes do processo administrativo de forma 

circular, não por um tema casual, mas porque este é um ciclo que se repete 

permanentemente, que se alimenta da experiencia e permite ir melhorando pouco a 

pouco a qualidade de nossa empresa. 

Planificar 

Organizar 

Dirigir 

Controlar 



Porém, O que significam esses conceitos de planejamento, organização, direção e 
controle? Vejamos essas palavras a partir de uma nova ótica: 
 
 

 
 
Como vemos, a Administração é o processo contínuo de decidir o que vamos fazer, 

como vamos fazer, dispor para que seja feito e controlar a execução para, em base na 

análise do realizado, planejar novamente; ou seja, decidir o que vamos fazer. E o 

processo volta assim ao seu início. 

 

DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

 

O processo é uma forma organizada de fazer as coisas, fala-se da administração como 

um processo para expressar que o trabalho que desempenha cada um dos membros 

Planejar 

O que vamos fazer? 

Organizar 

Como vamos fazer? 

Conduzir 

Certificar-se que 
seja feito 

Controlar 

Como foi FEITO? 

“A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e 

controlar o uso dos recursos e as atividades de trabalho com o 

propósito de atingir os objetivos ou metas da organização de maneira 

eficiente e eficaz” 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml


da organização, por muito grande ou pequeno que seja, é realizado forma coordenada. 

De tal forma que a soma dos esforços de todos, conseguirá alcançar as metas 

planejadas. 

 

Para entender melhor o processo administrativo, veremos a seguir com maiores 

detalhes cada um de seus quatro componentes: PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR e 

CONTROLAR. 

 



CAPÍTULO II 

PLANEJAMENTO - NOMEANDO OS NOSSOS SONHOS 

 

 

“Os planos são de pouca importância, mas planejar é o importante”. 

Winston Churchill. 

 

“Os planos são nada, planejar é tudo”. 

Dwight D. Eisenhower. 

O planejamento trata de responder à pergunta: O QUE VAMOS FAZER?  



Nesta fase o pequeno empresário deve saber: 

 

☛ Onde desejamos chegar? 

☛ Onde estou? 

☛ Que devo fazer para chegar onde quero? 

☛ Como fazer para chegar onde quero? 

☛ Como saber que estou chegando? 

 

O planejamento lhe dá um objetivo comum a todos os membros de uma organização e 

determina a rota que devemos seguir para atingi-lo. Dessa forma, o planejamento é o 

primeiro passo em qualquer empresa, pois nos ajuda a estabelecer, antes de nada, 

nossas metas e determinar como esperamos atingi-las, para depois organizarmos, 

dirigir esta organização pela rota indicada e controlar seu desenvolvimento. 

Imaginemos uma locomotiva puxando uns vagões levando passageiros ao seu destino. 

O Planejamento é essa locomotiva, que conduz os vagões da organização, a direção e o 

controle para chegar ao nosso destino. 

 

DEFINIÇÃO 

 

Planejar é o processo de estabelecimento de metas 

e escolher os meios para atingir esses objetivos. 



Abrir e administrar um negócio requer motivação, desejo e talento. Também requer 

pesquisa e planejamento. 

Igual a um jogo de xadrez, o êxito em uma pequena empresa começa com passos 

iniciais decisivos e corretos. Ainda que os erros iniciais não sejam fatais, é necessário 

ter habilidade, disciplina e trabalho árduo para recobrar a vantagem. 

Para aumentar sua possibilidade de êxito, dedique antecipadamente o tempo para 

explorar e avaliar suas metas pessoais e da empresa. Então utilize essa informação 

para desenvolver um plano de negócio completo e bem pensado, que o ajudará a 

atingir essas metas. 

O processo de desenvolvimento de um plano negócio lhe ajudará a refletir sobre 

algumas questões importantes que talvez você não tenha considerado até agora. Seu 

plano se converterá em um instrumento valioso quando começar a procurar dinheiro 

para sua empresa. Ele também ajudará a estabelecer e ver metas intermediárias para 

determinar seu êxito. 

 

Mas, COMO COMEÇAR? 

O primeiro passo consiste em dar um nome a esse sonho, para começar, vamos 

enumerar algumas das razões para iniciar sua própria empresa. 

 

Exercício Nº 1.  

A seguir, trabalharemos em simples passos ou planejamento inicial de nossa própria 

empresa.  

Para isso deverão responder a cada uma das perguntas do exercício: 

Passo 1. Determinar as razões pelas quais desejo ter minha própria 

empresa. 



Pergunta Resposta 

Responder sinceramente a cada uma das afirmações 

Desejo ser meu próprio 

chefe. 

 

Desejo ter independência 

econômica. 

 

Desejo ter liberdade 

criativa. 

 

Desejo utilizar por completo 

minhas habilidades e 

conhecimentos. 

 

Outros…  

 

Passo 2. Determinar, que empresa é apropriada para mim? 

Para poder dar resposta a esta pergunta deverá responder, a seguir, às 

perguntas abaixo: 

Pergunta Resposta 

Responder de forma sincera a cada uma das 
perguntas 



O que gosto de fazer com meu 

tempo? 

 

Que habilidades técnicas desenvolvi 

ou aprendi? 

 

O que dizem outras pessoas sobre o 

que faço bem? 

 

Tenho passatempos favoritos ou 

interesses que são comercializáveis? 

 

Outros…  

 

Passo 3. A seguir, você deverá identificar que necessidade irá cobrir com seu negócio. 

Use seu tempo para responder a cada uma dessas perguntas, é muito importante que 

tenha bem claras as respostas para cada uma delas. 

 

 



Pergunta Resposta 

Que negócio me 

interessa iniciar? 

 

Que serviços ou 

produtos venderei? 

 

Minha idéia é prática e 

atenderá a uma 

necessidade? 

 

Quem é meu 

concorrente? 

 

Qual é a vantagem de 

minha empresa sobre 

empresas que já 

existem? 

 

Posso proporcionar um 

bem ou serviço de 

melhor qualidade? 

 

Posso criar demanda 

para meu negócio? 

 

 



Existem dois tipos de planejamento: 

1. Planejamento Estratégico: Estabelece os grandes objetivos ou metas gerais da 

organização. É o plano que nos diz o que vamos fazer, porém a médio e longo 

prazo. São feitos, em geral para um período de cinco a dez anos. Não se 

desenvolve com muitos detalhes. 

2. Planejamento Operacional: Marca o caminho para executar os planos de médio 

ou longo prazo (planos estratégicos) sobre a atividade diária. São planos de 

operação com maiores detalhes, onde se estabelece com precisão o que se 

deve fazer nas atividades diárias. 

Os planos estratégicos diferem dos planos operacionais no tocante ao seu horizonte de 

tempo, alcance e grau de detalhe. Vejamos agora suas principais diferenças: 

Item Plano estratégico Plano Operacional 

RAZÃO Proporciona a visão e 

orientação a longo prazo. 

Orienta a gestão da empresa a 

curto prazo. 

CONTEÚDO 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. 

 



É comum, especialmente em pequenas empresas, esquecer o planejamento 

estratégico, priorizando o dia-a-dia e a resposta imediata às circunstâncias 

operacionais que nos envolvem. Esta forma de operar impede o desenvolvimento de 

todo potencial da organização, pois ela se torna uma organização dominada por seu 

entorno; ou seja, que somente responde às situações que se apresentem, mas não é 

capaz de dirigir seu esforço para onde realmente queríamos ir. 

 

 

Uma das pedras angulares para criar uma empresa é ter uma VISÃO clara do que se 

quer fazer. Ao ter respondido às perguntas do Exercício 1 você se encontra já na 

posição de planejar sua VISÃO de negócio. 

Vejamos então qual é a definição da VISÃO: 

 

 

 

 

 



VISÃO - DEFINIÇÃO 

A VISÃO define e descreve a situação futura que deseja ter a empresa, o propósito da 

visão é guiar, controlar e alertar a organização em seu conjunto para alcançar o estado 

desejável da organização. 

A visão da empresa é a resposta à pergunta, O que queremos que seja a organização 

nos próximos anos? 

 

 

A declaração da visão deve responder às perguntas abaixo: 

· O que tentamos conseguir?  

· Quais são nossos valores?  

· Como produziremos resultados?  

· Como enfrentaremos à mudança?  

· Como conseguiremos ser competitivos?  

 

Chegou o momento que vocês definem qual será a MISSÃO de sua empresa.  

Para isso apresentamos a seguir alguns exemplos de VISÃO de empresas reconhecidas 

no meio. Elas são: 

 

“Nosso compromisso é que todos os hóspedes saiam satisfeitos”. 

MARRIOTT HOTEL. 



 

“Nos dedicamos a sermos os melhores do mundo, para unir pessoas, proporcionando-

lhes uma aproximação fácil entre pessoas, assim como à informação e aos serviços que 

sejam necessários, em qualquer lugar e a qualquer hora”. 

AT&T. 

Exercício Nº 2. 

 

Definição da VISÃO de minha Empresa: 

 

 

Em suas próprias palavras e considerando as respostas do Exercício nº 1, 

defina a VISÃO de sua futura Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Planejamento inclui cinco passos principais, que são os abaixo: 

1. Definição dos objetivos. Determina, aclara e amplia as metas da empresa, o 

que queremos atingir. 

2. Determinar onde estamos em relação aos objetivos., qual a distância em que 

estamos de nossas metas e quanto falta para consegui-las. 



3. Avaliar alternativas. Nesse passo são identificados os aspectos positivos e 

negativos de cada uma das alternativas para atingir nossas metas. Tem por 

finalidade estabelecer a melhor rota para alcançar nossas metas, garantindo 

que estamos seguindo o caminho mais conveniente. 

4. Identificar e escolher entre cursos de ação. Com base na avaliação de 

alternativas, esse passo determina o melhor caminho possível. 

5. Início de operação dos planos e avaliação. Aqui dá-se partida à operação e se 

avalia sua marcha. 

 

Estes cinco passos estão relacionados conforme o mostrado abaixo: 

 

 

Estes passos para planejar podem se dividir nas principais atividades abaixo: 

1. Esclarecer, ampliar e determinar os objetivos. 

2. Prognosticar, estabelecer as condições e suposições sobre as quais se fará o 

trabalho. 

3. Selecionar as tarefas para atingir os objetivos. 

4. Estabelecer um plano geral de metas, enfatizando a criatividade para encontrar 

meios novos e melhores de desempenhar o trabalho. 

Definição dos 
objetivos 

Determinar 
Onde estou 
em relação 

aos 
objetivos? 

Avaliar 
alternativas 

Identificar  e 
selecionar 

entre cursos 
de ação 

Iniciar a 
operação dos 

planos de 
avaliação 



5. Estabelecer políticas, procedimentos e métodos de desempenho. 

6. Antecipar os possíveis problemas futuros. 

7. Modificar os planos à luz dos resultados do controle. 

 

Planejar é uma atividade crucial na empresa. Se não definimos bem onde queremos ir, 

qualquer rota ou caminho que escolhamos será bom, mas dificilmente chegaremos a 

cumprir nossos objetivos. 

Mencionamos, a seguir, alguns dos aspectos que devem ser considerados no momento 

de fazer nosso planejamento. 

 Se uma organização ou empresa aspira permanecer ou crescer sã, deve-se 

planejar objetivos realistas. 

 O planejamento está comprometido em fixar objetivos e as formas gerais para 

alcançá-los. 

 Os planos mais efetivos são flexíveis e permitem responder às condições 

mutantes. 

 O planejamento é um círculo contínuo, que nunca deve acabar, deve ser 

vigilado periodicamente, revisto e modificado de acordo com os resultados 

internos e externos e com os eventos. Dessa forma, nos asseguraremos que 

vamos a cumprir nossas metas. 

Quando temos uma empresa devemos saber que o planejamento tem um papel vital 

em nossos negócios. Atualmente a maioria das empresas não tem um plano de como 

integrar as estratégias de mercado e vendas em sua empresa. As empresas não 

planejam para fracassar, fracassamos porque não planejamos. 

 

Um Ciclo de Planejamento é conhecido como uma maneira de pensar uma sequência 

coerente de idéias para fazer crescer sua empresa.  

 

Um aspecto muito importante no processo de planejar está representado pela análise 

que realizamos antes de um processo de planejamento. 



 

 

 

Como sabemos o que acontece no 

mundo, se não observamos as 

informações existentes? 

Como agir no mundo, se não 

analisarmos e tirarmos conclusões 

sobre esta informação? 

É por esta razão que antes de continuar com o passo abaixo do processo 

administrativo vamos nos deter e repassar os conceitos chave da análise. 

O que é análise de Resultados? 

Analisar é investigar a natureza ou os componentes dos resultados, 

determinando características essenciais e suas relações: 

 Tomando componentes separadamente. 

 Investigando cada elemento. 

 Comparando cada elemento com uma base previamente 

determinada (ex.: plano, resultados do ano anterior). 

 

 



 

 

Para que analisar resultados? 

 

 Para entender o passado … 

 

 O que ocorreu  

 Quando ocorreu    Loções aprendidas 

 Por que razão isso ocorreu 

 

 Para projetar o futuro … 

       Plano de Ação 

 O que fazer para o futuro    

 

 



Quando analisar resultados? 

 Cada dia. 

 Cada semana. 

 Ao final de cada mês 

 Ao final de cada ano. 

 

Cinco passos para analisar resultados: 

1.  Tomar resultados separadamente. 

2. Investigar cada variável. 

3. Comparar cada variável contra o plano e contra o ano 

anterior. 

4. Para cada variável, 

determinar as suposições 

utilizadas durante o processo 

de planejamento. Para cada 

variável, determinar que 

elementos influíram nela e 

compara-los com resultados recentes e do 

ano anterior. 

5. Fazer perguntas até chegar à raiz de cada tema identificado e 

encontrar a resposta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

O planejamento marca a 

“rota” a seguir para poder 

atingir o objetivo e as tarefas 

no tempo disponível…  

…sem ele, poderíamos nos 

perder em um “labirinto”, sem 

saber por onde começar ou 

como terminar



CAPÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO – Cada coisa em seu lugar 

 

 “A vida é um trabalho universal de organização; 

quem não vive para a ordem, trai a vida”. 

 

A Organização trata de responder à pergunta: COMO VAMOS FAZER? 



Nesta fase o pequeno empresário deve saber:  

 O que se faz em cada atividade? 

 Como se faz esse trabalho? (passo a passo) 

 Com o que se faz esse trabalho?  (que máquina, equipamento, 

acessório, materiais, etc. são utilizados). 

 Onde se faz o trabalho? 

A Organização nos ajuda a responder à pergunta abaixo;  

QUE RECURSOS NECESSITAMOS E QUE ATIVIDADES DEVEMOS REALIZAR PARA 

ALCANÇAR NOSSAS METAS? 

 

DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

 

A Organização se encarrega de distribuir as Tarefas, os Recursos e o Pessoal para 

atingir as metas de nossa organização. O gráfico abaixo mostra de que forma se 

Organiza uma empresa. 

 

 

 

 

Organizar é o proceso para se determinar quais 

recursos e quais atividades  são necessários 

paraque as metas do negócio sejam atingidas 



 

Para Organizar bem nossa empresa, devemos seguir os passos gerais abaixo: 

1. Detalhar o melhor possível o trabalho a ser realizado. 

2. Divisão do trabalho. Designar o pessoal e os recursos que esse pessoal vai ter 

para executar as tarefas. 

3. Combinação de tarefas para buscar maior eficiência 

4. Coordenação do trabalho para assegurar que a tarefa seja executada na melhor 

maneira possível. 

5. Acompanhamento e reorganização para ir melhorando os processos e 

assegurar a qualidade de nosso produto ou serviço. 

 

 

 

Organização 

Tarefas 

O que 
vamos 
fazer? 

Como 
vamos 
fazer? 

Recursos 

 O que 
necessitaremo

s? 

Quanto 
vamos 

necessitar? 

Pessoas 

Quem vai 
fazer? 



 

A seguir constam algumas das atividades mais importantes que devem ser 

desenvolvidas na Organização de uma empresa para assegurar seu funcionamento 

adequado: 

 Subdividir o trabalho em unidades operacionais (tipo de atividades). 

 Definir os trabalhos operacionais por tipo de atividade. 

 Definir os recursos necessários para realizar essas atividades. 

 Definir os responsáveis pela execução das atividades. 

 Designar recursos apropriados aos responsáveis para a execução de suas 

responsabilidades. 

 Ajustar la organização à luz dos resultados. 

 

Processo de 
Organização 

Detalhar o 
trabalho  

Divisão do 
trabalho 

Combinação de 
tarefas 

Coordenação do 
trabalho 

Acompanhamento 
e reorganização  



Estes passos da Organização poderão ser mais ou menos complexos, dependendo do 

tamanho da empresa, seu nível de tecnologia e outras condições com as quais opera. 

 

Vejamos agora alguns aspectos que detalham a importância da Organização: 

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

2. É um meio que estabelece a melhor maneira de alcançar os objetivos. 

3. Fornece os métodos para que seja possível desempenhar as atividades 

eficientemente, com o mínimo de esforço. 

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 seu 

ambiente. 

  



Com o tempo temos documentado as diferentes formas de organizar o trabalho e elas 

mesmas foram se tornando técnicas. As principais técnicas de Organização estão 

resumidas abaixo: 

 

ORGANOGRAMAS / São ferramentas necessárias para realizar uma 
organização racional / Classificam-se por: seu objetivo, sua área, seu 
conteúdo. 
 
MANUAIS / São documentos detalhados que contèm em forma ordenada 
e sistemática, informações sobre a organização da empresa. Podem ser de 
políticas, procedimentos, técnicas, etc. 
 
ANÁLISE DE FUNÇÕES / Técnica detalhada das funções que são 
desempenhadas em uma função, assim como as características, 
conhecimentos e aptidões que deve possuir o pessoal que as 
desempenha. 
 
PROCEDIMENTOS / 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. 
 
 
Elas serão empregadas de acordo com o tamanho e as necessidades da organização. 

Quando uma empresa é pequena, basicamente deve começar detalhando os 

procedimentos mais comuns para que ao tê-los documentado não se perca tempo 

trabalhando-o repetidamente. 

Um passo básico na função de organização é de elaborar um PLANO DE TRABALHO.  

Vejamos agora PORQUE devemos desenvolver um PLANO DE TRABALHO: 

 

 

 

 



1. Qual é o objetivo de elaborar um Plano de Trabalho? 

 

 Conseguir efetividade e produtividade de teu dia de trabalho. 

 Trabalhar com um propósito claro. 

 Diminuir o nível de tensão. 

 

2. Como organizar teu Plano de Trabalho?  

 

 Por Prioridades. 

 Por Valor pessoal. Como fazer meu dia feliz? 

 

3. Qual é o compromisso de elaborar meu Plano de Trabalho?  

 

 Cumprir o plano de Trabalho diário “dia a dia” durante todo o mês. 

 

A seguir vamos detalhar alguns critérios importantes para elaborar um PLANO DE 

TRABALHO. Eles são: 

 

1. Definir a prioridade de cada atividade. 

2. Determinar se são atividades ficas ou esporádicas. 

3. Determinar a frequência em que se apresentam. 

4. Determinar o tempo que demanda cada una. 

5. Definir a disponibilidade de tempo dos que participam na atividade. 

Vamos colocar em prática esta necessidade de contar com um plano de trabalho. Para 

isso desenvolvemos abaixo um Exercício de Plano de Trabalho. 

Exercício Nº 3. 

A seguir vamos gastar alguns minutos para enumerar cada uma das atividades ou 

responsabilidades que cumprimos no mês, sua frequência e o tempo que nos 

demandam. 



Prioridade 

1, 2 ou 3 

Funções ou 
Responsabilidades 

Frequência Tempo 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ao terminar cada um deverá dar uma nota de prioridade a cada atividade, 1, 2 ou 3, 

onde 1 é MUITO IMPORTANTE, 2 é IMPORTANTE e 3 é NORMAL. 

 

Uma vez definidas as atividades que realizamos no mês, sua frequência, o tempo que 

nos demandam e a prioridade das mesmas, vamos organizá-las em nosso PLANO DE 

TRABALHO. 

PLANO DE TRABALHO do MÊS DE ______________ 



Semanas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Semana 

1 

     

Semana 

2 

     

Semana 

3 

     

Semana 

4 

     

 

Agora, vocês têm um primeiro Plano de Trabalho que poderão ir melhorando com o 

tempo. 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DIREÇÃO – Conduzindo o barco 

 

“As pessoas são convencidas pela razão, mas são comovidas pela 

emoção. 

O líder tem que convencer e comover. 

Não basta que o líder conheça a forma adequada de proceder. 

Ele tem também que ser capaz de atuar.” 

Richard Nixon. 

 

Nesta fase, o pequeno empresário deve saber: 

 

 O que vamos fazer? 

 A quem deve indicar como deve ser feito? 

 Como indicar o que deve ser feito? 

 Como motivar os que vão colaborar? 

 A quem delegar as tarefas? 

 

 



DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Podemos ampliar este conceito considerando que a Direção dentro do processo 

administrativo é o processo de orientar as atividades dos membros da organização no 

rumo adequado.  

Conduzir e corrigir a ação, que implica que devemos assegurar-nos de que as coisas 

sejam bem feitas pela pessoa correspondente. 

Esta direção leva ao alcance dos objetivos da organização e de seus membros. 

Porém podemos pensar, A QUEM DEVEMOS CONDUZIR? Se somos uma empresa 

Unipessoal, NÃO CONDUZIMOS NINGUÉM? 

Sempre que tenhamos uma inter-relação com outros para fins de atingir as metas da 

Organização ou negócio, estaremos exercendo a Direção em alguma de suas facetas. 

Elas são: 

A direção é a capacidade de influenciar as pessoas 

a contribuirem para os objetivos de negócio e do 

grupo ou organização. 



 
 

 

E, seja com os membros de nossa organização ou com aqueles com que nos 

relacionamos externamente para os fins do negócio, é importante ter em conta os 

elementos da DIREÇÃO. Eles são: 

1. Execução dos planos. O líder deverá cuidar por que todos os envolvidos 

estejam encaminhados para atingir os planos da organização ou negócio. 

2. Motivação. É parte do papel do líder manter os envolvidos motivados e 

comprometidos em atingir os objetivos. 

3. Guia ou condução dos esforços dos subordinados. É parte do papel do líder ou 

dar um rumo e guiar todos os envolvidos. 

4. Comunicação. É o mecanismo por excelência que assegura o bom resultado das 

ações dirigidas para cumprir os objetivos do negócio ou organização. 

5. Supervisão. Torna-se necessária uma supervisão permanente do líder para 

garantir que o rumo previsto está sendo mantido. 

Para fora 
do Negócio 

Clientes 

Concorrentes 

Fornecedores 

Para dentro 
do  Negócio 

Cooperação 
entre seus 
membros 



6. Alcançar as metas da organização. É o objetivo no qual se tem como alvo o 

líder. 

Princípios da Direção 

 

1. Da Harmonia do Objetivo ou Coordenação de Interesses: A direção será 

eficiente desde que esteja caminhando para atingir objetivos gerais da 

empresa. 

 

2. Impersonalidade de Comando: Se refere ao fato que a autoridade e seu 

comando surgem como uma necessidade da organização para obter certos 

resultados. 

 

3. Supervisão Direta: Refere-se ao apoio e comunicação que deve proporcionar o 

dirigente a seus subordinados durante a execução dos planos, de tal maneira 

que eles sejam realizados com maior facilidade. 

 

4. Hierarquia: Postula o apoio e comunicação que deve proporcionar o dirigente a 

seus subordinados durante a execução dos planos, de tal maneira que eles 

sejam realizados com maior facilidade. 

 

5. Solução de conflito: indica a necessidade de resolver os problemas que surjam 

durante a gestão administrativa, a partir do momento em que apareçam. 

 

Outro aspecto de vital importância a considerar relativamente à etapa de Direção está 

vinculado ao crescimento da empresa onde entram 3 conceitos que são de vital 

importância para a sobrevivência da mesma. 



No gráfico abaixo os podemos ver: 

 

 

O processo diretivo é efetivo quando adota uma estratégia que surge de maneira 
natural da cultura da organização, e que nessa medida é compartilhada e apoiada 
pela maior parte de seus membros. 
CONDUZIR, MOTIVAR, DELEGAR 
 

Estratégia 

Estrutura 

Processo 
Diretivo 

Cultura 



Nesta afirmação estão contidos 3 conceitos chave. Eles são: 

Estratégia. 

Apesar de existirem muitas definições para isso, podemos adotar uma definição 

resumida tal como: 

Por estratégia, basicamente se entende a adaptação dos recursos e habilidades da 

organização ao entorno mutante, aproveitando oportunidades e avaliando riscos em 

função de objetivos e metas.  

Cultura 

A cultura recolhe elementos tão cotidianos como a forma em que são tomadas as 

decisões, o fluxo da comunicação, os estilos de liderança, os valores aceitos, o grau de 

definição das normas e a flexibilidade em sua aplicação, as relações entre diretores e 

colaboradores, a predisposição para assumir riscos e aceitar erros, a iniciativa e 

inovação demonstradas, etc., ou seja, la cultura é o que se "respira" em uma 

organização, o que transmitem os comportamentos das pessoas que integram a 

empresa. 

Estrutura 

A estrutura organizacional é uma estrutura intencional de papéis, cada pessoa assume 

um papel que se espera seja cumprido com o maior rendimento possível. 

  



CAPÍTULO V 

CONTROLE – Retomando o rumo 

 

“Controlar é comprovar o que está sendo feito. 

O controle pode por si só, gerar mudanças de fundo nas 

organizações.” 

Anônimo. 

 

Nesta fase o pequeno Empresario deve saber: 

 

 Onde queremos chegar? 

 Como estamos avançando? 

 Que situações estão mudando 

relativamente ao esperado? 

 Que correções devemos fazer para 

seguir atingindo a meta? 



 Que ações devemos tomar para corrigir? 

DEFINIÇÃO 

 

“A função de controle consiste na medição e correção do 

rendimento dos componentes da empresa, com o fim de 

assegurar que sejam alcançados os objetivos e os planos 

idealizados para atingi-los”. 

Anzola (2002). 

O controle 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 são fundamentalmente de garantir que os planos 

tenham êxito ao detectar desvios dos mesmos, ao oferecer uma base para adotar 

ações, com o fim de corrigir desvios indesejados, reais ou em potencial. Para que 

possam ser realizados segue-se um processo que é dinâmico.  

Este processo de acordo com o definido por Chiavenato (1998), consta de 4 etapas. 

Vejamos o gráfico abaixo: 

E de vital importância ter claros cada um dos conceitos mostrados nas quatro etapas 

do processo de controle. Vejamos a definição de cada um deles: 

Estabelecer 
padrões  

Observação do 
desempenho 

Comparação de 
desempenho com 

o padrão 
esperado 

Ação corretiva 



 

 

Estabelecer padrões: Os padrões representam o resultado 
desejado. Eles podem ser expressos 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 o que se está 
controlando. 
 
Comparação do desempenho com o padrão esperado: 
Determinar variações. Nem toda variação exige correção, 
somente aquelas que ultrapassam os limites do normal. 
 
Ação corretiva: A ação corretiva busca conseguir que aquilo que 
é realizado seja exatamente de acordo com o que se pretendia 
realizar. 
 
Por último é muito importante é conhecer qual é o beneficio de um controle efetuado 

a tempo e com planejamento. Esses benefícios podem ser: 

 

1. Criar melhor Qualidade 

2. Enfrentar as Mudanças 

3. Produzir ciclos mais rápidos. 

4. Agregar valor 

5. Facilitar a delegação e o trabalho em equipe 

 

 



A seguir vamos realizar um Exercício vinculado aos conceitos aprendidos relativamente 

ao tema do CONTROLE. 

Exercício Nº 4 

Caso: No Departamento de Finanças 

Motivado pelas alterações no projeto e na produção das bicicletas, 

ocorreu uma série de gastos que foram difíceis de serem cobertos pela 

empresa, devido à redução nas vendas.  

O gerente financeiro 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 projeto, o que faz com 

que a produção seja paralisada por falta de orçamento.  

 

Abaixo, resolver o exercício de forma Individual. 

 

A seguir deverão apresentar 3 alternativas de ação e avaliar suas 

vantagens e desvantagens. Depois, identificar a alternativa mais 

adequada de solução e sustentar o porque. 

Alternativa Nº 1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alternativa Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Nº 3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alternativa de solução selecionada e sua razão: 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente é muito importante que recordemos os principais aspectos 

considerados para cada uma das etapas do processo administrativo. 

Vejamos então este RESUMO: 



 

 
 

• Decisão sobre os objetivos  

• Definição dos planos para atingi-los  

• Programação de atividades 
Planejamento 

• Recursos e atividades para atingir os objetivos  

• Responsáveis e cargos  

• Atribuição de autoridade e responsabilidade 
Organização 

• Designação de funções e responsabilidades  

• Comunicação, liderança e motivação do 
pessoal  

• Direção para atingir os objetivos 

Direção 

• Definição dos padrões para medir o 
desempenho  

• Corrigir desvios e garantir que seja realizado o 
planejamento 

Controle 



 

 

“O bom Executivo é aquele que mantém o 

conhecido enquanto dá resultados, mas seu maior 

desafio é aceitar o novo quando ele assegura um 

melhor desempenho.” 

 


