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GESTÃO 



O que é Gerenciar ? 



ESTADO	
ATUAL	

Ações 

ESTADO	
DESEJADO	

Ações 



Planejamento 

Treinamento
/ Execução 

Controle 

Ação 
corretiva 

P 

D	C	
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As 4 etapas do gerenciamento 



PDCA 



O	PROCESSO	DE	GESTÃO:		
	
Etapa	1	PLANEJAMENTO	–	“P”	

 



Planejamento	
Situação	atual	

• Pontos	fortes	

• Pontos	fracos	
• Ameaças	

• Oportunidades	

• Dimensão demográfica 

• Dimensão econômica 

• Dimensão política 

• Dimensão tecnológica 

• Aspectos globais 

• Estrutura de poder 

• Nível tecnológico 

• Recursos financeiros 

• Recursos humanos 

• Estrutura administrativa 

• Pontos	fortes	

• Pontos	fracos	

Ambiente	interno	

• Ameaças 

• Oportunidades 

Ambiente	externo	

E	



Planejamento	
Situação	atual	

• Pontos	fortes	

• Pontos	fracos	
• Ameaças	

• Oportunidades	

Situação	desejada	
• Objetivos	(o	que?)	

• Metas	(quanto,	quando?)	

• Método	(como?)	–	Plano	de	ação	



Planejamento 

Estratégia:		
“Grandes	Objetivos”	

P

DC

A

O que 
fazer? 

Como 
fazer? 

Eficácia 

Eficiência 



OBJETIVO:  

• É uma direção a seguir entre diversas possibilidades.  

• Tem que ser claro 

• De conhecimento de todos 

• É vital para o negócio 
META	

❚  É	 a	 quantificação	 de	 um	 objetivo,	 com	 data	 e	 prazo	
específico	de	cumprimento	

❚  Deve	ser	audaciosa,	atingível	

❚  Tem	que	ser	discutida	com	a	equipe	(envolvimento)		

“Não basta boa intenção” 





O	PROCESSO	DE	GESTÃO:	
		
Etapa	2	EXECUÇÃO	–	“D”	

 



Execução 

P 

D	C	

A	

“RESULTADOS SÃO CONTRUÍDOS  
ATRAVÉS DE PESSOAS”. 

Gestão	de	Pessoas	



O	PROCESSO	DE	GESTÃO:	
		
Etapa	3	CONTROLE	–	“C”	

 



P 
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A	importância	dos	controles:	

•  A atividade de Controle tem como objetivo corrigir os desvios de 

execução em relação ao planejado.  

•  Só podemos controlar as atividades cujos resultados podemos observar 

e de algum modo medir. 



Controle: 

•  O que controlar: 
–  Essencial 
–  Impacto 

•  Quando: 
–  A tempo de gerar ação corretiva 

•  Quem: 
–  responsabilidade 

•  Como:  
–  sistema de coleta de dados 

 

“ Uma boa quantidade de informação é benéfica.  
O excesso pode ser péssimo.” 





GESTÃO	
	



LIDERANÇA 



O QUE É LIDERAR? 
 

QUAIS AS COMPETÊNCIAS DE UM LIDER? 



As	EMPRESAS	são		
As	PESSOAS		

que	nelas	trabalham	



Empresa	competente…	

Pessoas	Competentes	
	

ResultadoàPessoas	



COMPETÊNCIA		
Os	3	Elementos	



CONHECIMENTO	-	Saber	



HABILIDADE	– Saber	Fazer	



ATITUDE	– Querer	Fazer	



COMPETÊNCIA		
Os	3	Elementos	



MOTIVAÇÃO	-	Maslow	



A	hierarquia	das	NECESSIDADES	

Necessidades	Psicológicas	
	
	
	
	
	
	
Necessidades	Físicas	
	



Reveillon	



MOTIVAÇÃO	

OBJETIVOS	
E	

METAS	



Rumos	claros:	Objetivos	e	Meta	

33	



FILME:	Mudança	de	hábito	(Whoopi Goldberg)	
12 



FILME:	Mudança	de	hábito	(Whoopi Goldberg)	



FILME:	Mudança	de	hábito	(Whoopi Goldberg)	



“Ser proativo é mais do que tomar a iniciativa. 
É reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. 

As pessoas proativas são agentes de mudança e escolhem não serem 
vítimas, não serem reativas, nem colocarem a culpa nos outros.   

Stephen Covey 


