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Carta ao aluno
O crescimento e a convergência do potencial das tecnologias 

da informação e da comunicação fazem com que a educação 
a distância, sem dúvida, contribua para a expansão do ensino 
superior no Brasil, além de favorecer a transformação dos métodos 
tradicionais de ensino em uma inovadora proposta pedagógica.

Foram exatamente essas características que possibilitaram 
à Unopar ser o que é hoje: uma referência nacional em ensino 
superior. Além de oferecer cursos nas áreas de humanas, exatas e 
da saúde em três campi localizados no Paraná, é uma das maiores 
universidades de educação a distância do país, com mais de 450 
polos e um sistema de ensino diferenciado que engloba aulas ao 
vivo via satélite, Internet, ambiente Web e, agora, livros-texto como 
este.

Elaborados com base na ideia de que os alunos precisam de 
instrumentos di-dáticos que os apoiem — embora a educação 
a distância tenha entre seus pilares o autodesenvolvimento —, 
os livros-texto da Unopar têm como objetivo permitir que os 
estudantes ampliem seu conhecimento teórico, ao mesmo tempo 
em que aprendem a partir de suas experiências, desenvolvendo a 
capacidade de analisar o mundo a seu redor.

Para tanto, além de possuírem um alto grau de dialogicidade — 
caracterizado por um texto claro e apoiado por elementos como 
“Saiba mais”, “Links” e “Para saber mais” —, esses livros contam com 
a seção “Aprofundando o conhecimento”, que proporciona acesso 
a materiais de jornais e revistas, artigos e textos de outros autores.

E, como não deve haver limites para o aprendizado, os alunos 
que quiserem ampliar seus estudos poderão encontrar na íntegra, 
na Biblioteca Digital, acessando a Biblioteca Virtual Universitária 
disponibilizada pela instituição, a grande maioria dos livros indicada 
na seção “Aprofundando o conhecimento”.

Essa biblioteca, que funciona 24 horas por dia durante os sete 
dias da semana, conta com mais de 2.500 títulos em português, 
das mais diversas áreas do conhecimento, e pode ser acessada de 
qualquer computador conectado à Internet.



X  HISTÓRIA DA AMÉRICA

Somados à experiência dos professores e coordenadores 
pedagógicos da Unopar, esses recursos são uma parte do esforço 
da instituição para realmente fazer diferença na vida e na carreira 
de seus estudantes e também — por que não? — para contribuir 
com o futuro de nosso país.

Bom estudo!

Pró-reitoria



Apresentação
O mundo em constante evolução mostra que as mudanças 

nunca terminam, e que esse ciclo leva as organizações a se 
reciclarem e desenvolverem práticas de gerências administrativas 
que garantam sua sobrevivência. Normalmente perce-bendo o 
fracasso, as mudanças organizacionais ocorrem em momentos de 
crise e buscam no diagnóstico organizacional uma solução rápida 
para enfrentar o problema. Para se realizar uma mudança interna 
organizacional é preciso muita cautela e um diagnóstico muito 
bem elaborado. 

Uma gama enorme de estudos teóricos voltados para essa 
atividade está nas mãos dos administradores, porém, traduzir a 
teoria na prática não é uma tarefa simples, pelo contrário, é muito 
mais complexo do que se possa imaginar. Sempre é tempo de 
analisar a empresa como um processo sistêmico dentro da cadeia 
de cliente/fornecedor, obtendo respostas aos questionamentos, 
priorizando as ações de correções e minimizando ao máximo os 
impactos dos pontos fracos identificados e fortalecendo os pontos 
fortes. O diagnóstico é indispensável para uma gestão que tem 
como meta alcançar resultados positivos. 

Falando dessa forma, administrar uma organização parece uma 
coisa simples, agradável e fácil. Entretanto, administrar é muito 
mais difícil do que a maioria das pessoas imagina, uma vez que 
não se trata de um ato natural. Administrar é mediar ou interferir 
para garantir que as coisas tomem o rumo que se deseja, ou seja, 
o rumo certo. Sendo assim, administrar é inerente ao ser humano, 
todas as empresas pequenas ou grandes, sejam formais ou 
informais, necessitam ter uma administração para que produzam 
bons resultados.

Ainda que a empresa obtenha bons resultados, sempre há como 
melhorar em alguma coisa. Dessa forma, as decisões poderão 
focar na superação das expectativas, porque poderão melhorar os 
resultados de uma empresa lucrativa, além de auxiliar na definição 
de diretrizes, prevendo uma abordagem direta, profunda e eficaz 
alinhadas aos objetivos de um planejamento estratégico. 

O principal objetivo deste livro é mostrar como a técnica de 



diagnóstico pode auxiliar os executivos na tomada de decisão, 
melhorando o desempenho e favorecendo o entendimento das 
pessoas na conscientização da mudança da cultura organizacional.
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Unidade 1

Práticas de gerência 
administrativa

Os objetivos desta unidade são levar você a ter uma visão sobre 
os conceitos da prática de Gerência Administrativa e o desempenho 
necessário para que a organização seja bem gerenciada dentro 
da visão sistêmica. Trata-se de um assunto muito atual, que é 
administrar uma organização; embora pareça uma tarefa simples, 
agradável e fácil, é muito mais difícil do que a maioria das pesso as 
imagina. Mostraremos que administrar é mediar ou interferir para 
garantir que as coisas tomem o rumo que se deseja identificando 
por meio da análise administrativa a coerência existente entre o 
modelo administrativo adotado pela organização, que, portanto, 
representa o padrão comportamental, bem como sua distribuição 
e interdependên-cias perante os processos da organização. 
Todas as empresas, pequenas ou grandes, formais ou informais, 
necessitam ter uma administração efetiva e atuante para que 
produzam resultados desejados. 

Objetivos de aprendizagem

Iniciamos esta seção dando ênfase no contexto da gerência administrativa e 

o ideal alinhamento com o mercado, que cada vez mais se torna extremamente 

competitivo e globalizado. O sucesso gerencial está atrelado à capacidade 

empreendedora de lidar com mudanças bruscas de mercado, novas tecnologias 

e principalmente na capacidade de liderança.

Seção 1 | O contexto da gerência administrativa

Os objetivos desta seção são levar você a identificar, por 

meio análise administrativa da organização, a coerência existente 

entre o modelo administrativo adotado pela organização e que, 

portanto, representa o padrão comportamental da organização, 

Seção 2 | Análise administrativa

Rinaldo José Barbosa Lima



U1 - Práticas de gerência administrativa10

bem como sua distribuição e interdependência diante dos 

processos organizacionais dentro de uma visão sistêmica.  

Nesse trabalho, realizar uma explanação sobre o modelo de 

administração adotado pela organização representa uma radiografia do 

seu sistema de gestão. De posse das informações coletadas é possível 

traçar as principais características da organização e suas interfaces com 

o mercado em que atua para, assim, proceder às alterações em seu 

modelo. Neste processo deve-se lembrar sempre de que uma possível 

mudança será no sentido de buscar um modelo ad-ministrativo que 

seja mais aderente às características fisiopisicológicas da organização. 

Neste contexto cabe à gerência administrar essa dinâmica organizacional 

que exige respostas rápidas, devendo a gerência estar preparada para 

atender a tal demanda. Abordaremos os conceitos e uma poderosa 

ferramenta que compõem uma análise administrativa que, se bem 

aplicada, leva a organização a obter resultados positivos em sua gestão e 

a eliminar as perdas e desperdícios nos processos da organização. 
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Introdução ao estudo
A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência 

para) e minister (subordinação ou obediência). Segundo o 
dicionário, significa exercer cargo, ofício ou emprego, ou ainda, 
ministrar, governar, reger negócios particulares ou públicos 
(MELHORAMENTOS, 1997). De modo mais prático podemos 
entender o termo administração como “o ato de trabalhar com e 
através de pessoas para realizar os objetivos tanto da organização 
quanto de seus membros” (MONTANA; CHARNOV, 1998 apud 
INFOESCOLA, 2014). Administração é administrar uma ação 
através das pessoas com objetivo bem definido. 

Segundo Nobrega (2004), administrar ou fazer a gestão é 
tornar produtivos os “saberes” de vários campos do conhecimento 
e, assim, gerar um resultado. Para esse autor, o resultado pode 
ser entendido como intenção, propósito, objetivo ou meta. O 
resultado pode ser um novo medicamento, um treinamento 
realizado, um relatório concluído, entre outros. Tudo o que 
requer certa organização para atingir um objetivo exige uma 
ação de administrar, de gestão (NOBREGA, 2004). 

Para que a administração produza os resultados almejados é 
necessário lançar mão de métodos que garantam sua eficácia. 
Dessa forma, administrar é o processo ou o ato de gestão da 
ação de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recur-sos 
a fim de alcançar objetivos. Quando tratamos da administração 
no âmbito da organização devemos observar três aspectos que 
a caracterizam, são eles: destaque para o elemento humano na 
organização (foco nos objetivos em detrimento das atividades), 
pois estes levam aos resultados almejados e, por fim, a realização 
dos objetivos organizacionais expressa sobremaneira a realização 
dos objetivos pessoais daqueles que compõem a organização.

A definição de objetivos em uma organização refere-se ao 
trato de recursos e tomada de decisão. Entende-se por recursos 
as pessoas que fazem parte da organização, as informações e 
conhecimento existente na organização, os valores monetários 
ou créditos que a organização possui e a infraestrutura onde a 
organização está instalada. A tomada de decisão diz respeito ao 
método de trabalho, a forma como a organização elabora o seu 
planejamento, organiza seus processos de trabalho, dirige ou 
coordena suas atividades ou processos e, por fim, como realiza o 
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controle sobre essas ações com o intuito de atingir os resultados 
almejados em seu planejamento.

Administrar sob essa ótica exige uma análise administrativa 
do cenário externo e interno a qual a organização está inserida. 
Sendo assim, não existe uma fórmula ou receita de sucesso para 
administrar, porém existem meios de se administrar de forma 
eficiente e eficaz. Pretende-se com este conteúdo mostrar 
algumas ferramentas que os administradores podem utilizar 
dentro das organizações com o intuito de fazer com que elas 
atinjam seus objetivos e metas com eficácia e eficiência.
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Seção 1

O contexto da gerência administrativa

1.1 Gerência administrativa

Atualmente um dos assuntos mais discutidos no mundo dos 
negócios é a globalização dos mercados. A discussão não passa 
mais pela ótica do modismo da gestão administrativa, mas sim é 
consenso que o fato é uma realidade, responsável por mudanças 
e transformações globais. Quando se usa o termo globalização, 
entendem-se mudanças à vista. Mudanças nos diversos setores da 
economia: social, política, econômica e tecnológica, entre outras.

Esta mudança tem provocado alterações no papel do trabalhador 
diante da sociedade. As organizações modificam suas estratégias 
e sistemas organizacionais com o objetivo de adquirir vantagem 
competitiva na nova ordem da economia globalizada. Como 
consequência dessas mudanças as organizações convivem com 
uma onda intensa de novos conhecimentos que surgem a cada dia 
e exigem das pessoas disposição para aprender a fazer parte de um 
cenário dinâmico de novas tecnologias e informações que eclodem 
na estrutura organizacional.

Porém, além desses itens, a globalização também altera a maneira 
como as organizações devem atuar no mercado.

Em tempos de globalização estar com os olhos voltados para o 
passado pode levar a uma visão distorcida de como as organizações 
podem ter sucesso. 

Segundo Ribeiro, (2005, p. 6):

A transformação do mundo numa grande aldeia global, 
sem fronteiras, em que todos possam compartilhar 
interesses pessoais, inovações tecnológicas e científicas, 
num desenvolvimento equilibrado de todas as nações, é 
a promessa da globalização.
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Para saber mais

A importância de conhecer não somente a organização, mas também 
o meio no qual ela está inserida, é de fundamental importância, pois 
traçar planos, metas e estratégias sem conhecer a organização e sem 
estar atualizado com o que está acontecendo não tem relevância 
nenhuma.

Neste contexto as empresas se veem obrigadas a repensar sua 
maneira de atuar dentro de seu mercado. A administração e os 
administradores constituem necessidade específicas de todas as 
entidades da menor a maior. São eles que mantêm sua coesão e 
fazem-nas trabalhar. Para Druker (2002, p. 2) ”nenhuma de nossas 
entidades poderia funcionar sem o concurso dos administradores. 
E os administradores fazem o serviço que lhes é inerente — não o 
fazem por delegação do proprietário.” Segundo Oliveira, Prado e Silva 
(2005), a necessidade da administração não deriva simplesmente do 
fato de o serviço ter assumido dimensões grandes demais para que 
uma pessoa só dele se encarregue. Para tanto, necessitam ter pessoas 
com capacidade para administrar de forma correta. 

Pois em uma época de complexidades, mudanças e incertezas 
como a que atravessamos nos dias de hoje, a administração tornou-
se uma das mais importantes áreas da atividade humana. Vivemos 
em uma civilização em que predominam as organizações e na qual o 
esforço cooperativo do homem é a base fundamental da sociedade, 
segundo Chiavenato (2003).

Por serem tão populares e por estarem por toda parte, a 
organizações têm uma função muito importante dentro da sociedade, 
pois elas fornecem meios de subsistências para muitas pessoas 
(salários, lucros e outras formas de remuneração), mas para que isso 
ocorra e a organização consiga cumprir este papel, é fundamental 
uma boa administração.

No entanto, muitas vezes quando se toma conhecimento de 
como essa boa administração deve ser feita, consegue-se perceber 
que muitas coisas devem ser mudadas e até mesmo extintas da 
organização, e é onde começam as dificuldades.

Segundo Kotler (1998, p. 75), uma empresa é composta por sua 
estrutura, políticas e cultura corporativa que tendem a tornarem-se 
disfuncionais em um ambiente de negócios, que por sua vez muda 
rapidamente. Enquanto a estrutura e as políticas podem ser mudadas 
(às vezes com muita dificuldade), isso raramente ocorre com a cultura 
da empresa. Todavia, mudar a cultura de uma empresa é, muitas 
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vezes, a chave para implantar uma nova estratégia bem-sucedida.

Saber como conseguir alterar o que necessita ser alterado dentro 
das organizações é fundamental para poder oferecer uma alternativa 
de melhoria contínua. Mas então surge a dúvida: como administrar 
uma empresa fazendo com que esta seja bem-sucedida e tenha 
sucesso? Para alguns teóricos é necessário que o administrador tenha 
uma visão holística. Segundo Smuts (1926 apud ALCANTARA, 2005), 
“holismo” vem do grego holos, que significa o todo. A teoria defende 
que o homem é um ser indivisível, que não pode ser entendido por 
meio de uma análise separada de suas diferentes partes.

Podemos afirmar que no bojo da globalização, em seus mais 
variados aspectos, houve também globalização das oportunidades 
e dos problemas. Dessa forma, vemos na realidade o reflexo nesses 
dois extremos que exige uma teoria que os explique e no confronto 
desses fatos a teoria sistêmica pode nos auxiliar na compreensão 
desse processo. Nesse confronto os indivíduos são impelidos a buscar 
uma nova forma de pensar, uma nova visão de mundo.

Inserida neste contexto a prática gerencial é pautada na 
competência da pessoa que exerce e nos recursos organizacionais 
colocados à sua disposição. 

1.2 Desempenho gerencial

A palavra gerência poder ser substituída por gestão quando 
se refere à administração, de modo que podemos considerá-las 
sinônimos. Esse fato é consequência do processo de evolução da 
teoria administrativa, em que o papel do administrador ora pode ter 

De acordo com Weill (1995, p 89 apud ALCANTARA, 2005):

[...] a cultura organizacional holística é um conjunto 
de valores, conhecimentos e costumes ligados a uma 
visão não fragmentada do mundo em que a organização 
é considerada um organismo vivo em constante 
movimento, constituindo um sistema de eventos com 
uma constante interação e interdependência de sistemas 
maiores ou menores.
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uma abordagem mais abrangente ora menos abrangente, o que 
leva alguns a denominá-la como gerência ou gestão. Na atualidade 
o termo gestão tem sido muito utilizado, pois expressa a dinâmica 
administrativa existente nas organizações. 

Essa definição está relacionada a um rol de tarefas que a 
pessoa realiza conforme o cargo que ocupa em uma determinada 
organização. Refere-se à qualificação, termo utilizado pelo modelo 
taylorista-fordista de administração e que na atualidade não dá conta 
de responder às demandas emergentes de um mercado globalizado 
e marcado por mudanças constantes e que exigem respostas que 
deem conta das inovações que surgem a cada dia, bem como da 
flexibilidade e adaptabilidade necessárias às organizações para se 
colocarem em um mercado altamente competitivo.

Observamos que na literatura administrativa há um certo 
consenso quanto às atribuições básicas de gerência, quais sejam: 
dirigir, organizar e controlar pessoas ou grupos de pessoas 
(MATTOS, 1985).

A resposta para esse ambiente de intensa mudança emerge da 
literatura francesa nos anos 1990, que procura ampliar esse leque 
conceitual trazendo à tona o termo competência. Segundo Zarifian 
(apud FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR 2002 ), que conceitua competência 
“[...] como a inteligência prática de situações que se apoiam nos 
conhecimentos adquiridos e o transformam com tanto mais força 
quanto maior for a complexidade das situações”. Busca ir além da 
qualificação, é ser capaz de ter atitude e assumir responsabilidades, 
compreender e dominar o processo a qual se está inserido, entregar 
algo mais e ser reconhecido por esse fato. 

A concepção, o planejamento e o controle passam a 
constituir atividades distintas daquela da execução. Quem 
executa não é quem planeja e controla. Nesse sentido, 
à gerência está associada à ideia de planejamento e 
controle; o controle é o conceito fundamental em todos 
os sistemas gerenciais (BRAVERMAN, 1981). [...] É uma 
função que lida com pessoas, sendo o responsável pela 
consecução dos objetivos da organização. O produto de 
seu trabalho é avaliado através do desempenho de sua 
equipe (JUNQUEIRA, 1990, p.249).
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Segundo Fleury (2002, p. 55), “[...] a competência é um saber 
agir responsável e reconhecido que implicam mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor 
econômico à organização e valor social ao indivíduo”. Nessa linha 
de pensamento, coloca-se o significado dos verbos que expressam 
o conceito de competência para melhor esclarecer e relacionar o 
conceito ao contexto profissional, conforme segue:

Com base nessas definições espera-se do indivíduo habilidade 
para lidar com a complexidade e a diversidade no contexto 
profissional, agindo de forma precisa e com visão em longo prazo. 
Considerando a concorrência no mundo dos negócios, saber 
manipular adequadamente os diversos recursos disponíveis mediante 
parcerias e integrando-os aos negócios torna-se uma competência 
imprescindível para a organização. Ainda destacamos o quanto é 
importante para a organização o assumir responsabilidade, estar 
comprometido e comunicar-se com eficiência com seus pares e 
parceiros estratégicos.

Nesse sentido, a função gerencial necessita de conhecimentos, 
habilidades, atitudes, políticas e práticas nas dimensões administrativas 
e técnicas, que permitam um estilo de gerência eficaz para 
administração. Dessa forma, como bem expressa o jargão popular:

• saber agir — significa o que e por que faz / saber 
julgar, escolher e decidir;

• saber mobilizar recursos — criar sinergia e 
mobilizar recursos e competências;

• saber comunicar — compreender, trabalhar, 
transmitir informações, conhecimentos;

• saber aprender — trabalhar o conhecimento e a 
experiência,rever modelos mentais, saber se desenvolver;

• saber se engajar e se comprometer — saber 
empreender, assumir riscos, comprometer-se;

• saber assumir responsabilidades — ser 
responsável, assumindo os riscos e as consequências de 
suas ações, sendo por isso reconhecido;

• ter visão estratégica — conhecer e entender o 
negócio da organização, seu ambiente, identificando 
oportunidades e alternativas (FLEURY, 2002, p. 55).
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Sendo o papel do gerente planejar, organizar, coordenar, 
controlar e avaliar o trabalho para que a organização possa 
atingir seus objetivos, ele deve possuir conhecimentos e 
habilidades aperfeiçoados de planejamento e controle 
das atividades organizacionais (JUNQUEIRA, 1990, p. 
249).

Questão para reflexão

“Um bom técnico não será, necessariamente, um bom gerente.”

“Também não é possível ser um bom gerente sem conhecimento 
específico do trabalho gerenciado.”

Você concorda com tais definições?

De acordo com Dutra (apud FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2002), 
outro aspecto importante do conceito de competência aqui exposto, 
é a entrega. O termo entrega é entendido como o saber agir com 
responsabilidade e ser reconhecido por essa ação. Segundo o autor, 
o indivíduo possui um determinado conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes e as utiliza na sua totalidade ou não durante sua 
rotina de trabalho. Não necessariamente a organização usufrui dessas 
competências, como entrega de um trabalho que agregue valor ao 
negócio. 

Quando da discussão sobre a competência, vamos nos 
distanciando do foco do indivíduo e de sua capacidade de entrega, 
em direção à visão de competência no ambiente profissional, 
saltamos para a visão de competências organizacionais. O 
foco passa a ser o conjunto de competências que se forma na 
organização, a partir da somatória das competências individuais das 
pessoas que nela atuam. Segundo Fleury (2002, p. 58), “[...] quando 
a questão se desloca do indivíduo para a organização, tem-se 
então a noção de empresa como um portfólio de competências”. 

Observamos que desenvolver na organização esse novo 
conjunto de competências que se forma não é tarefa comum. É 
necessário considerar o cenário externo e interno da organização 
que agora ganha novos contornos. Prahalad e Hamel (1990, p. 55) 
colocam o termo competências essenciais cujas características 
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são: “[...] oferecer reais benefícios aos consumidores; ser difíceis 
de imitar; prover acessos a diferentes mercados”.

Cabe à organização articular uma combinação equilibrada das 
várias competências que possui em seu quadro de colaboradores 
para criar, desenvolver e oferecer ao mercado produtos e serviços 
diferenciados, criando seu diferencial competitivo. Perante 
um mercado extremamente dinâmico torna-se estratégico 
a organização associar a competência essencial a um ciclo 
sistemático de aprendizagem em que esteja presente o processo 
de desenvolvimento de produtos, gestão de pessoas e inovação 
tecnológica. 

Segundo Zarifian (apud FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2002, p. 
57, grifo nosso), as competências essenciais em uma organização 
podem ser elencadas na seguinte forma:

1.3 Crise organizacional

Quando idealizamos uma empresa e a fazemos sair do papel, 
tudo parece ser perfeito, não há problemas, a concorrência é 
totalmente tímida e a relação empresa/impostos estão dentro do 
previsto. O produto ou serviço oferecido é simplesmente o melhor 
do mercado, seu cliente é fiel, confia plenamente na sua empresa 
e não pensa mudar para sua concorrente tão cedo. A estrutura 
organizacional é bem distribuída e ordenada de tal forma que as 
atividades e os recursos contribuem com o alcance dos objetivos 
da empresa (MAZOLINI, 2013). O clima organizacional é algo fora 
do comum, simplesmente uma lua de mel.

• sobre processos — conhecer o processo de 
trabalho; técnicas — conhecer especificamente o 
trabalho a ser realizado;

• sobre a organização — saber organizar os fluxos 
de trabalho; 

• de serviço — aliar à competência técnica a 
pergunta: “que impacto este produto ou serviço terá 
sobre o consumidor final?”;

• sociais — saber ser, incluindo atitudes que 
sustentam os com-portamentos das pessoas. O autor 
identifica três domínios dessas competências: autonomia, 
responsabilidades e comunicação.
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Porém, tudo o que é bom uma hora acaba, e o mundo de 
sonhos começa a se tornar um grande pesadelo, pois para grande 
parte das empresas o sonho acaba nos primeiros anos de vida. 
Segundo estudo do Sebrae, poucas são as empresas que so-
brevivem mais de quatro anos tornando-se bem-sucedida.

Por mais estável que uma empresa possa parecer, ela está 
sujeita a passar por crises, seja por motivos internos ou externos. 
O importante é que em situações de mudanças ou crise exista 
nos responsáveis pela condução dos negócios a tranquilidade e 
comprometimento para reverter o quadro de instabilidade que 
pode trazer consequências difíceis para a empresa. O que não pode 
acontecer é deixar a empresa sem um rumo, uma direção, à deriva 
de sua própria sorte. É necessário agilidade, empreendedorismo e, 
sobretudo, confiança na vitória. Como proceder em momentos de 
tanta mudança, instabilidade e incerteza? Os tempos de mudan-
ças propiciam instabilidade e é natural que a maioria das pessoas 
sinta-se insegura nas organizações.

Quando aparece uma situação que justifica a insegurança, as 
pessoas tendem a se preocupar, pois a vida pessoal de cada uma 
está intimamente ligada aos resul tados da organização e essa é a 
hora que a organização precisa atuar com rapidez, procurando usar 
o máximo de transparência e sinceridade com seus colaboradores, 
mostrando qual o problema que está havendo e quais as medidas 
que estão sendo ou devem ser tomadas. Essa atitude faz com que 
os colaboradores se envolvam e se sintam também responsáveis 
pela evolução da organização. É um bom momento para rever as 
práticas administrativas e se reciclar, pois as tarefas, o desempenho 
e o mercado podem mudar.

De acordo com o professor José Luiz Mazolini (2013):

Para saber mais

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão 
promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
empreendimentos de micro e pequeno porte. A instituição foi criada 
em 1972, como resultado de iniciativas pioneiras que tinham como 
foco estimular o empreendedorismo no país. 
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O maior trunfo nos períodos de instabilidade é transformar a 
ameaça da crise em oportunidade, pois é nesses momentos de 
crise que se tem a oportunidade de crescer ou a ameaça de morrer.

As crises normalmente são derivadas da falta de planejamento, 
insuficiência de previsão de caixa, pouca visão da capacidade do 
concorrente, falta de visão das necessidades dos clientes, além das 
decisões governamentais que afetam diretamente as organizações. 
Quando os fatores são externos à organização, pouca coisa se 
pode fazer ou prever para evitar a crise, porém a organização 
pode sofrer sérias consequências quando os administradores são 
relapsos e não dão a devida atenção aos sintomas que a empresa 
emite. A empresa é um organismo vivo e quando adoece, assim 
como os seres humanos, ela apresenta sintomas de que algo não 
vai bem, e nesse caso a incapacidade administrativa é o maior 
responsável se a empresar sofrer um colapso e morrer. Como 
não se tem muita influência sobre os fatores externos, resta aos 
dirigentes dar atenção aos fatores internos e procurar gerir de 
forma competente.

Segundo o dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 
2001, p. 872), a palavra crise pode ser utilizada para expressar 
vários sentidos: 

A flexibilidade é uma técnica muito útil para a condução 
de um desempenho melhor na organização. Isso 
normalmente pode ser muito difícil para a gestão, pois 
quando ocorre uma mudança interna é necessário 
mudar as metas da organização, adotar novos métodos 
de trabalho ou criar qualquer mudança fundamental, a 
cultura organizacional atual pode influenciar nas pessoas 
uma resposta diferente da esperada, por isso é importante 
atuar em conjunto: processos, pessoas e comunicação. 
Com isso as chances de sucesso aumentam, e possibilita 
a criação de um clima de confiança relativa à mudança. 

Questão para reflexão

“A decisão mais dura hoje é definir onde e em que medida fazer o 
corte.” “Preparar-se para o pior cenário não deve significar imobilismo.”  
Você concorda com tais definições?
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Grave desequilíbrio conjuntural entre a produção e o 
consumo, acarretando aviltamento dos preços e/ou da 
moeda, onda de falências e desemprego, desorganização 
dos compromissos comerciais. Fase de transição entre 
um surto de prosperidade e outro de depressão, ou vice-
versa.

[...] alteração para melhor ou para pior no curso de uma 
doença; ataque, acometimento, acidente, momento 
perigoso ou decisivo de um negócio; perturbação que 
altera o curso ordinário das coisas; situação de um 
governo que encontra dificuldades muito graves em 
se manter no poder; moral — luta interior entre dois 
sentimentos; ministerial — espaço de tempo entre a 
queda um ministério e a constituição de outro que lhe 
sucede. Ainda, a palavra “crise” tem sua origem no 
latim que significa o momento de decisão cujo objetivo 
é a execução de uma mudança súbita no curso de um 
acontecimento, de uma ação, de uma doença, entre 
outros (TENÓRIO, 2009, p. 8).

Não pretendamos que as coisas mudem se sempre 
fazemos o mesmo. A crise é a melhor benção que 
pode acontecer às pessoas e países, porque a crise traz 
progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia 
nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, 
os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera 
a crise, supera a si mesmo sem ficar “superado”. Quem 
atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu 
próprio talento e dá mais ênfase aos problemas do que às 

De acordo com o Dicionário Priberam (2013), a palavra crise 
pode ser definida como: 

Embora a palavra crise traga certa insegurança e incerteza 
ela também remete a oportunidade, momentos de escolhas, 
discernimento, julgamento, enfim sentimentos e ações 
relacionados à força de caráter e pensamento de reflexão sobre 
uma situação que pode levar a acontecimentos positivos. Citamos 
Einstein que muito bem definiu a palavra crise:
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Situações de conflitos denominadas crise estão presentes na 
sociedade e perpassam todos os seguimentos ou agrupamento 
social: das famílias aos governos; das organizações privadas às 
instituições sociais; dos clubes aos partidos políticos, enfim, todas 
as pessoas estão sujeitas a eventos de crise. Segundo o dicionário 
Houaiss (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001, p. 185, grifo do autor), 
a palavra crise pode ser utilizada para expressar vários sentidos, 
vejamos, portanto, o sentido da palavra crise para os segmentos da 
economia e da sociologia:

Segundo Pedrosa (2006), a crise tem abrangência tanto 
econômica como social e reflete nas organizações dos mais 
diversos ramos de negócio, grandes e pequenas, nacionais e 

soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. 
O inconveniente das pessoas e dos países é a preguiça de 
encontrar as saídas e soluções. Sem crise não há desafios, 
sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem 
crise não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada 
um, porque sem crise todo vento é afago. Falar da crise é 
promovê-la, e calar na crise é exaltar o conformismo. Em 
vez disto, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com 
a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer 
lutar para superá-la (EINSTEIN apud MARTINELLI, 1996, p. 
51, grifo do autor).

• Economia — Grave desequilíbrio conjuntural 
entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento 
dos preços e/ou da moeda, onda de falências e 
desemprego, desorganização dos compromissos 
comerciais; fase de transição entre um surto de 
prosperidade e outro de depressão, ou vice-versa. 

• Sociologia — Situação socioeconômica repleta 
de problemas; conjuntura desfavorável à vida material, ao 
bem-estar da maioria; momento histórico indefinido ou de 
riscos inquietantes; episódio ou lance difícil, desgastante 
e duradouro; situação de tensão momentânea, disputa 
grave, conflito; situação de falta, escassez, carência.
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internacionais. Uma situação de crise instaura-se em um momento 
de fraqueza da organização ou quando, como nos referimos às 
pessoas, o organismo está com sua imunidade baixa. 

Dessa forma, constatamos que organismos ou organizações 
enfraquecidos são incapazes de gerarem defesas e não conseguem 
reagir à presença de doenças ou fatores internos e externos que 
as atingem, resultando em um quadro de crise. Uma crise na 
organização pode ter origens internas e externas. E tais origens 
muitas vezes emitem sinais mostrando que a organização está 
passando por um momento de crise.

No âmbito das organizações, conforme destaca Pedrosa 
(2006), sejam públicas ou privadas, as pessoas levam todas as 
suas qualidades morais, seus conceitos, suas fraquezas, defeitos 
e virtudes, e as organizações alcançam um desempenho que é o 
desempenho das pessoas e não há como separar, porque se as 
funções e os sistemas são impessoais, o exercício dessas funções 
é marcado pelas características pessoais. 

Quando nos referimos a uma possível crise interna, alguns sinais 
visíveis de crises podem aparecer, tais como: baixa nas vendas, 
menor margem de lucro, alteração do clima organizacional, 
estouro de orçamentos, rotatividade de pessoal e um série de 
outras evidências.

Estudos recentes relacionam seis sinais claros de que uma 
organização está vivenciando uma situação de crise e planejando 
suas contramedidas: 

1. vendas em queda: um sinal clássico de que a 
crise está repercutindo na companhia. Há vários motivos 
para que os pedidos caiam nesta crise: a desaceleração 
econômica, o aumento do desemprego, a queda do nível 
de confiança do consumidor, a escassez de crédito para 
os clientes e a retração do preço das commodities, para 
quem é exportador, são alguns deles. “É preciso verificar 
se os acordos estão sendo mantidos ou revisados”;

2. aumento dos custos e das despesas financeiras: 
a disparada do dólar e os juros ainda elevados podem 
pegar sua empresa no contrapé, se tiver muitas dívidas 
atreladas à moeda estrangeira ou títulos de dívidas. 
Mesmo que este não seja o caso, a redução do ritmo da 
atividade vai aumentar o peso dos custos fixos —entre 
eles, a folha de pagamento — para a organização;
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Podemos também classificar a crise organizacional 
dependendo da sua origem, que pode apresentar características 
internas e externas, e muito antes de se instaurar ela transmite 
sinais demonstrando que a empresa não está passando por bons 
momentos.

Quando a crise tem origem interna, os sinais aparecem como: 

1. baixa nas vendas;

2. margem de lucro reduzida;

3. clima organizacional em baixa;

4. estouro nos orçamento;

3. dificuldade para obter capital de giro: com 
vendas menores e custos maiores, as empresas recorrem 
cada vez mais ao banco para financiar suas operações. O 
problema é que vivemos uma crise mundial de crédito, e 
a companhia pode não encontrar quem a financie. “Isso 
afeta principalmente as empresas baseadas em crédito, 
como o setor automotivo, o varejo e os eletroeletrônicos”;

4. compromissos atrasados: a próxima volta da 
espiral negativa é o não cumprimento das obrigações. Os 
impostos deixam de ser recolhidos, os salários atrasam, 
os fornecedores ficam sem receber;

5. saída de importantes executivos: quando 
nomes de peso da empresa começam a sair, pode ser um 
sinal de que as coisas estão piorando. “As estrelas do time 
são as primeiras a ir embora, porque não enxergam mais 
perspectivas para a companhia”;

6. férias coletivas e cortes: estágio mais temido 
pela maioria das pessoas é um sinal claro de que a 
companhia está revendo sua capacidade produtiva, a 
começar pela mão de obra. “Quando a empresa precisa 
reduzir os custos fixos, a folha de pagamento é o principal 
item” (JULIBONI, 2009, grifo do autor).

Questão para reflexão

O que leva uma organização a passar por essa situação de crise?
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5. alto índice de rotatividade de pessoal (turn over);

6. credibilidade da direção é afetada;

7. falta de comprometimento dos funcionários com os 
resultados;

8. projeções e expectativas não são alcançadas;

9. alto índice de produtos e serviços rejeitados;

10. não cumprimento dos padrões estabelecidos etc.;

Quando a crise tem origem externa, os sinais podem aparecer 
como:

1. alto índice de reclamação de clientes;

2. perda da confiança dos clientes;

3. dificuldade de lançamento de novos produtos e serviços;

4. dificuldade em adquirir recursos;

5. crescimento da credibilidade da concorrente;

6. perda de mercado;

Cientes de como identificar os sinais de uma possível crise, 
em muitos casos as empresas conseguem minimizar e até evitar 
que a crise venha a afetar de forma negativa seus negócios. O 
posicionamento da empresa perante uma situação de crise pode 
determinar seu promissor futuro; se ela fingir que está tudo bem e 
que a crise é uma realidade apenas nos jornais e revistas certamente 
estará fadada ao fracasso.

Rego e Cunha (2003, p. 48-49, grifo do autor) identificam cinco 
causas para o declínio e o colapso organizacional:

• A primeira causa é conhecida como “olhos e 
ouvidos fechados”. Liderança autocrática constitui como 
a causa comum para catástrofes organizacionais. São 
líderes intempestivos que tomam decisões impensadas, 
sem pensar nas consequências e sem dar atenção às 
evidências que se apresentam contrárias ao que eles 
querem.

• A segunda causa define-se como “morte ao 
mensageiro”. Significa que a alta administração rejeita 
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Para que esses quadros de declínio não levem as empresas à 
morte, é necessário que os executivos trabalhem com o alinhamento 
organizacional, esse é o grande desafio nas organizações. Não 
é impossível, mas requer planejamento, disciplina e atuação 
na gestão compartilhada, diminuindo a distância entre os níveis 
estratégico, tático e operacional. Para isso deve-se utilizar das 
diversas técnicas e metodologias existentes e que se bem utilizadas 
conduzirão as empresas para vencer a crise e levar a organização 
para o tão sonhado desenvolvimento, crescimento e sobrevivência 
no mercado. 

As empresas costumam ter uma atitude equivocada para 
vencer a crise quando acham que, para reduzir custos, o primeiro 
corte deve ocorrer no seu capital humano. Com essa atitude, 
elas se fragilizam ainda mais, pois acabam assumindo um passivo 

qualquer notícia que faça críticas a gestão deles, e ainda 
punem os colaboradores que se arriscam a alertar dos 
perigos a vista. Tais profissionais, ao verem seus esforços 
rejeitados, tendem a ficar quietos para evitar represálias. 
Ficando quietos e sem levar as más notícias para o alto 
escalão, os dirigentes não conseguem ver o tamanho 
do problema e quando enxergam a ponta do Iceberg, já 
ocorreu à colisão e o barco começa a afundar.

• A terceira causa é denominada de a 
“desconfiança”. As organizações são sistemas abertos e 
relacionais, que operam  à base de confiança. Decisões 
e condutas percebidas como impróprias ou injustas 
podem romper o equilíbrio e precipitar uma escalada 
de consequências, com impacto negativo sobre os 
relacionamentos, a eficiência e os resultados.

• A quarta causa são os “modelos anacrônicos”. A 
administração não muda os padrões que fizeram sucesso 
no passado, mas que já não são mais eficientes com a 
evolução e transformação decorrente das mudanças. 

• A quinta causa é o “narcisismo exacerbado”. 
lembram que líderes confiantes inspiram seus liderados 
e estimulam um clima positivo em suas empresas. 
Entretanto, quando a confiança se torna excessiva, as 
visões destoantes deixam de ser toleradas e perde-se a 
capacidade de testar caminhos alternativos.
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trabalhista que poderia ser evitado se direcionasse as pessoas a 
serem mais produtivas, com propostas de redução de carga horária 
ou outras ações para reduzir custo e não produtividade. Elas não 
conseguem conceber que é justamente em momentos de crise que 
ela consegue fortalecer esse ativo intangível, desenvolvendo uma 
cultura organizacional mais forte e flexível, que dará sustentação 
para a organização e motivação para os colaboradores.

Segundo Klink (apud ALMEIDA, 2000, p. 35), ”o triste é quando 
não há crise nenhuma e o barco afunda, já que a empresa fecha 
em silêncio, sem nenhuma reação. Considero essa a pior morte, 
pois ela acontece sem luta alguma”.

No caso de não haver uma crise econômica, há, certamente, 
uma crise interna estabelecida no DNA da empresa, uma vez que 
não conseguem admitir que estejam com problemas e quando 
acordam o barco já afundou e não há mais nada a fazer. Quanto 
mais rápido se detecta um problema ou uma dificuldade, mais 
rápido deverá ser solucionado, pois terá tempo suficiente para 
analisar e implementar ações e redirecioná-las, se for preciso, para 
que a situação de crise nunca se instale de fato. Todas as decisões 
devem ser tomadas para que não favoreçam um período de crise.

Com o efeito da crise e a consequente redução das verbas de 
custeio, é imprescindível que a administração dos recursos seja 
efetiva, sem prejudicar a sua receita e, para que gere uma receita 
positiva, a empresa vai necessitar contar muito com seu capital 
humano. Assim, relevância e foco serão as palavras de ordem, 
levando as pessoas a ”pensar fora do quadrado”, mantendo a 
empresa viva e consequentemente o trabalho e a renda de todos.

Mas esse cenário de inércia da organização parece ter 
chegado ao fim. Pesquisa realizada por Mano e Herzog (2009) 
junto aos executivos brasileiros mostra a predominância de um 
perfil estrategista entre os presidentes das companhias. Essa mu-
dança está presente na forma como se está lidando com a rotina 
da organização e a priorização das demandas que estão ligadas 
aos negócios da organização que, por tanto, podem melhorar os 
resultados financeiros e a gestão administrativa. 

É evidente a preocupação em corrigir o rumo, fazer o que for 
preciso para manter-se no mercado de forma competitiva. Essas 
decisões devem ser tomadas pela organização de forma estruturada 
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e com coerência, para que não se agrave ou determinem um 
período de crise.

Convém ainda expor a ação prática que os executivos tomaram 
para lidar com a situação de crise em suas organizações. A 
abordagem adotada pelos executivos resultou em uma estratégia 
de guerra formalizada em um Plano de Ação composto por sete 
itens, veja na sequência:

1. olho no caixa — a escassez de crédito criou uma 
unanimidade: o monitoramento da posição do caixa, 
dia após dia. Esta ação anteriormente era quinzenal, 
hoje pode até diária e estender-se ao custeio das áreas e 
custos dos produtos principais;

2. nada de excessos — a expressão “corte de 
custos” voltou com tudo no vocabulário empresarial. Os 
cortes vão de medidas para contenção de despesas com 
viagens a corte de mão de obra — demissão;

3. comunicação interna — a abordagem sobre a 
crise pela alta administração de maneira honesta reduz 
a ansiedade dos funcionários, e informa sobre a real 
situação da organização, evitando a que “rádio peão” 
entre em serviço;

4. preparados para o pior — adoção de postura 
conservadora na elaboração do planejamento estratégico 
da organização. Na prática significa preparar diferentes 
cenários de negócios para a organização atuar, do mais 
catastrófico ao mais otimista;

5. atenção ás oportunidades — assumir o 
desafio de manter a prudência, sem perder a de vista as 
oportunidades, mesmo na crise;

6. aposta no futuro — após a crise vem a bonança, 
as organizações manter-se competitivas para aproveitar 
as oportunidades que surgirão. Então o corte de despesa 
não deve atingir os projetos de inovação, bem como o 
lançamento de novos produtos;

7. mão na massa — em tempos de bonança os 
executivos planejam os rumos que a organização vai 
trilhar no longo prazo. No entanto nos momentos de 
crise cabe a eles também envolver-se com as atividades 
de rotina que impactam nos resultados da organização, se 
for o caso incorporar esta atividade à sua rotina (MANO; 
HERZOG, 2009, grifo do autor).
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Segundo John Kotter (apud MANO; HERZOG, 2009), é preciso 
ter o senso de urgência. É preciso buscar o equilíbrio entre o 
pânico e a paralisia — duas reações que devem ser evitadas a 
qualquer custo. Parece ser este o objetivo e meta do plano de 
ação elaborado pelos executivos, uma vez que a organização está 
inserida no mercado e precisa sobreviver às turbulências, portanto, 
as melhorias são fundamenais para aplacar a crise e preparar a 
organização para os tempos de fartura que com certeza virão.

Segundo Versignassi (2009), o que acontece hoje é comum na 
história — a economia vive de ciclos, como as estações do ano. 
Mesmo assim, agradeça ao cassino financeiro que gera as crises. 
Sem ele viveríamos num mundo pior, é viver pra ver! Nos ventos 
da história a crise passa por quatro passos, comuns em todas as 
épocas:

Podemos também destacar a comunicação como uma 
importante ferramenta do gerenciamento da crise, para evitar 
consequências em razão de boatos que possam afetar seriamente 
as tomadas de decisões, principalmente as que dizem respeito 
às pessoas. Se elas se sentirem ameaçadas e acuadas, poderão 
ser uma força negativa e, em vez de colaborarem com atitudes 
proativas, irão se transformar em ameaça para a manutenção 
dos negócios da empresa. Portanto, não se deve negligenciar a 
comunicação e deixá-la em segundo plano. 

É necessário usar a comunicação para fazer com que as pessoas 
sejam agentes de transformação positiva e benéfica na mudança 
de rumo para superar a crise.

• Olha a onda — novas oportunidades de investimento 
(internet, imóveis, entre outros) criam chances de lucros cada vez 
maiores no mercado financeiro. 

• Euforia — quanto mais lucro se espera, mais as ações 
sobem. Investidores novatos entram no negócio.

• Fase maníaca — companhias novas lançam ações para 
aproveitar a euforia. Pessoas e empresas fazem fortunas da noite 
para o dia. O crédito fica fácil.  

• Estouro da bolha — as expectativas de lucro não viram 
realidade. Investidores fogem. Bancos tomam calote. O crédito 
some, a economia trava. E vem a crise. 
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Conhecer métodos e práticas que possibilitem identificar como 
a empresa está atualmente e como está inserida no mercado, 
levando em consideração seu Plano Estratégico, dá uma noção 
exata das melhorias necessárias que garantam a sustentabilidade 
da empresa, o que evitará passar por uma fase difícil.
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Seção 2

Análise administrativa
Os objetivos desta seção é levar você a identificar por meio da 

análise administrativa da organização a coerência existente entre o 
modelo administrativo adotado pela organização e que, portanto, 
representa o padrão comportamental da organização, bem como sua 
distribuição e interdependência diante dos processos organizacionais 
dentro de uma visão sistêmica. 

Nesse trabalho, realizar uma explanação sobre o modelo de 
administração adotado pela organização representa uma radiografia 
do seu sistema de gestão. De posse das informações coletadas 
é possível traçar as principais características da organização, sua 
interfaces com o mercado em que atua para, assim, proceder 
às alterações em seu modelo. Neste processo deve-se lembrar 
sempre de que uma possível mudança será no sentido de buscar 
um modelo administrativo que seja mais aderente às características 
fisiopsicológicas da organização.

Cabe à gerência administrar essa dinâmica organizacional que 
exige respostas rápidas, devendo a gerência estar preparada para 
atender a essa demanda. Abordaremos os conceitos e uma poderosa 
ferramenta que compõem uma análise administrativa que, se bem 
aplicada, leva a organização a obter resultados positivos em sua gestão 
e a eliminar as perdas e desperdícios dos processos da organização. 

Segundo Porter (1999), o meio ambiente onde as organizações 
estão inseridas e interagem com as constantes mudanças dos 
mercados pode ser considerada uma arena de competição. Neste 
cenário as organizações estão sujeitas a diversas forças concorrentes 
e têm que lidar com elas para sobreviver. Esse movimento faz com 
que as organizações busquem o aperfeiçoamento de seus processos 
administrativos e produtivos cujo objetivo é o desenvolvimento de 
produtos e serviços competitivos e com qualidade.

Para Hammer e Champy (1994), o sucesso ou o fracasso das 
organizações está relacionado ao resultado do trabalho que realizam, 
as que obtêm sucesso realizam um trabalho de qualidade e o fazem 
mediante o exame ou a análise de seus processos de realização.

2.1 Análise administrativa —  uma abordagem sistêmica
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Observamos que a partir dos anos de 1950 a abordagem sistêmica 
na organização do trabalho torna-se uma constante. No ambiente 
empresarial brasileiro, a partir dos anos de 1980, essa perspectiva foi 
sendo introduzida e teve boa aceitação entre as organizações, sendo 
uma alternativa organizacional do modelo político que se instalava no 
país, embalados pelos ventos da nova república (TRINDADE; CATÃO, 
1997).

De acordo com Falconi (1995), nos anos de 1990, com o movimento 
da qualidade total, caracterizada pela melhoria da qualidade dos 
processos e produtos, a abordagem sistêmica se fortalece e insere nas 
organizações seus princípios, sua visão de totalidade organizacional, 
em que as pessoas e a máquina administrativa ganham importância, 
ou seja, são elementos privilegiados no sistema organizacional. 
Percebemos que ao administrador não é mais permitido ver e 
entender as pessoas de forma isolada do contexto da organização, 
bem como o contrário também é verdadeiro.  

Quando nos referimos ao ambiente interno e externo à 
organização do trabalho, estes devem ser considerados como 
elementos indissociáveis, dentro do sistema de trabalho, sendo o 
processo e o produto resultantes dessa relação. As organizações 
são formadas por pessoas, estruturas e condições de trabalho. Para 
compreendermos esse ambiente, é necessário concebê-lo como 
um todo na sua inter-relação e interdependência. 

Segundo Trindade (1992), numa perspectiva histórica e sistêmica 
devem ser consideradas todas as inter-relações da questão homem 
e trabalho, incluindo toda a história social das relações de trabalho, o 
meio atual socioeconômico cultural e a organização com seus vários 
elementos e subsistemas. 

Ao tratarmos da organização do trabalho, com seus vários 
elementos ou subsistemas, a abordagem detém-se numa 
compreensão microssocial que se diferencia de local a local 
de trabalho, e de organização para organização, a partir das 
políticas, objetivos, normas, estrutura orgânica, estilo de liderança, 
comportamento, atitudes, processo de comunicação, tomada de 
decisão, grupo de trabalho, condições físicas, químicas, biológicas, 
layout, luminosidade, ventilação, equipamentos, materiais, entre 

Questão para reflexão

Não há segredos, o êxito só pode ser conquistado por meio da 
melhoria contínua dos processos da organização.
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outros (TRINDADE, 1992).

Considerada um organismo vivo em constante movimento, 
a organização é formada por um sistema de eventos com uma 
dinâmica própria de valores e costumes, em que a integração e a 
relação de dependência entre os sistemas são plenas, tanto na linha 
vertical como na horizontal.  

Nessa perspectiva em que o indivíduo, a sociedade, o ambiente e a 
organização tornam-se um conjunto indissociável e interdependente, 
ao administrador caberá, no exercício de suas funções, apresentar as 
seguintes habilidades:

• ter conhecimentos das forças econômicas, 
sociais, culturais e políticas que afetam a organização, 
em que ele trabalha,administrando dentro da realidade 
ambiental e ecológica; 

• saber desenvolver a visão compartilhada, 
ouvindo as opiniões e adquirindo um estilo participativo 
de decisões;

• ter domínio pessoal, procurando ter o mais alto 
nível possível de controle sobre si próprio;

• ser um profundo conhecedor do pensamento 
sistêmico e holístico, enxergando o todo e não as partes, 
com uma visão integrada da organização e do processo 
produtivo; conhecer métodos para coletar, diagnosticar 
e avaliar o processo administrativo;

• possuir capacidade de liderança, motivação e 
comunicação, adquirindo capacidade de comandar seus 
colaboradores para alcançar finalidades específicas;

• ter habilidades técnicas, humanas e conceituais, 
adquirindo os conhecimentos, métodos e equipamentos 
necessários para a realização das tarefas e compreensão 
das necessidades, interesses e atitudes individuais;

• estar apto para a tomada de decisão pela 
informação interna e externa (Sistema de Informação), 
assegurando compatibilidade dos dados e facilitando a 
análise da situação econômica da empresa; 

• administrar dentro da realidade ambiental e 
ecológica, por meio da observação da interdependência 
de tudo que existe no meio ambiente;

• e, acima de tudo, ter compromisso com a 
verdade (ALCANTARA, 2005, p. 136).
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Relatamos as principais características ou fundamentos da 
abordagem sistêmica relacionando-a com a atuação da gerência, 
que comumente servem de embasamento teórico para os trabalhos 
de análises administrativas ou organizacionais. 

A análise administrativa é um processo que passa a fazer parte da 
rotina da empresa com o objetivo de efetuar diagnósticos e estudar 
soluções para os constantes problemas administrativos.

Novos desafios se tornaram uma constante nas organizações 
que estão sempre evoluindo, para atender e satisfazer a sociedade 
moderna, e para tanto necessitam sempre analisar o ambiente onde 
vivem e controlar os seus recursos. 

Com isso, pode-se afirmar que as mudanças acontecem dentro 
da multiplicidade e da complexidade empresarial, caracterizando 
a organização como um organismo em constante mutação num 
processo que não para nunca. Nada se cria, tudo se transforma.

Dessa forma, as análises administrativas podem provocar 
mudanças de três formas:  

• de um estado organizacional menos satisfatório para um 
estado mais satisfatório;

• de um estado mais satisfatório para um menos satisfatório;

• de um determinado estado para outro semelhante ou 
análogo (GRAVE; SEIXAS, 2009).

A sobrevivência da organização em longo prazo é a grande 
questão, que faz com que as intervenções sejam uma constante 
na administração, pois os problemas surgem e precisam ser 
equacionados, de forma que esta é a função básica do admi-
nistrador: gerenciar problemas e conduzir a empresa para uma 
vida longa e saudável. Tal sobrevivência está diretamente ligada à 
situação de acertos da organização com o ambiente na qual está 
inserida e estes acertos, nas empresas, se processam através de 
medidas administrativas como estratégias, estruturas, políticas e 
procedimentos.

2.2 Desenvolvendo a análise administrativa
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Segundo Inácio (2013):

A análise organizacional pode ser realizada por três 
formas distintas:

• equipe interna: formada por profissionais 
da própria empresa que possuem perfil consultivo;

• equipe externa ou independente: formada 
por consultores de fora da empresa;

• equipe mista: formada por profissionais 
internos e consultores externos (dependendo da 
abrangência e do grau de complexidade da análise 
administrativa, essa equipe trará mais resultado).

É importante que, ao escolher uma das formas 
para proceder a análise administrativa, a empresa 
tenha consciência do seu objetivo. O que se busca 
eliminar ou melhorar com essa análise? Se o 
objetivo da análise está claro, a empresa decide de 
que forma irá realizar a análise administrativa, ciente 
dos pontos positivos e negativos de sua escolha.

Quando executada por pessoas do próprio quadro funcional, a 
análise facilita a busca de informações, já que esta equipe tem maior 
familiarização com o ambiente organizacional. O fato de ter maior acesso 
aos diversos setores da empresa possibilita também maior aceitação do 
trabalho pelos demais colaboradores internos. Contudo, aspecto negativo 
é que a equipe de pessoas interna pode não focar o problema, em razão 
de conhecer a empresa e saber seus hábitos e vícios não formalizados 
ou registrados. Outra dificuldade que pode dificultar a realização de uma 
análise detatlhada situa-se no fato de possuírem um relacionamento 
pessoal com os envolvidos e, para evitar confrontos, podem vir a omitir 
detalhes importantes da análise, o que prejudicará o bom andamento dos 
trabalhos.

A contratação de uma equipe externa, conhecida como consultoria 
externa ou independente, é outra opção que traz para a empresa uma 
grande vantagem, que é a análise baseada em experiência obtida por 
meio de outras realidades diferentes da organização, o que faz com que 
possa haver uma comparação antecipada de resultados já obtidos em 
outras organizações com problemas idênticos, além de não haver desvio 
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do foco específico no problema que está sendo analisado. O aspecto 
negativo, consiste no fato de que esta equipe desconhece o ambiente 
organizacional e pode vir a ter problemas na obtenção de dados para sua 
análise devido à resistência natural que quadro funcional tem em expor 
detalhes das suas atividades.

A opção de se trabalhar com uma equipe mista, com colaboradores 
internos e consultores externos, passa a ser uma excelente opção, já que, 
trabalhando em conjunto, as desvantagens de cada uma das opções 
isoladas podem ser minimizadas e as vantagens podem ser maximizadas. 
Não existe uma regra básica para ajudar na decisão de quem deve fazer a 
análise, porém existem diversas variáveis devem ser consideradas para essa 
decisão, como, por exemplo, custos envolvidos, volume do problema, 
sigilo, discrição da análise, prazos, características das pessoas envolvidas, 
nível hierárquico organizacional que está sendo analisado, dentre outras.

De qualquer forma, a empresa deve avaliar de acordo com sua 
necessidade e recursos disponíveis. O importante é o comprometimento 
da alta administração com os negócios da empresa, para que os trabalhos 
sejam conduzidos com transparência e objetivos bem delineados. 

Veremos nas próximas unidades de estudo tópicos mais detalhados 
sobre o tema Diagnóstico Organizacional e a prestação de serviços de 
consultoria empresarial.

2.3 Gestão por processos na análise administrativa

O foco da gestão de processos abre a organização e permite 
que o trabalho seja desenvolvimento por meio de equipe 
estrategicamente organizada. O que é um processo? De acordo 
com Nobrega (2004, p. 17), o processo é “[...] a maneira pelas quais 
se faz o que precisa ser feito para transformar inputs (tecnologia, 
conhecimento, dinheiro, entre outros) em coisas que possam ser 
vendidas por mais do que foi gasto”.

Entendemos que processo é o conjunto de atividades 
relacionadas com uma ou mais espécies de entradas que geram um 
resultado para um cliente, que pode ser interno ou externo. Essas 
atividades que são executadas coletivamente geram valor para o 
cliente, para o colaborador e para a organização. Ainda podemos 
dizer que processo é a estrutura pela qual uma organização faz o 
necessário para produzir valor para os seus clientes, bem como 
para todas as pessoas envolvidas. 

A gestão por processos é uma metodologia utilizada para 
maximizar a utilização dos recursos internos, aumentando a 
eficiência e, consequentemente, os resultados gerais. Essa 
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tendência tem sido apresentada internacionalmente nos mais 
importantes seminários de gestão empresarial.

Formular a estratégia não é suficiente para a obtenção de 
sucesso, é preciso também fazê-la funcionar na sua rotina diária. 
Os processos gerenciais críticos como planejamento, alocação de 
recursos, orçamento, relatórios periódicos e reuniões gerenciais 
se concentram em torno da estratégia. É de cima para baixo que 
deve fluir a visão e a estratégia, ao contrário da implementação, 
inovação, feedback e aprendizado que devem refluir de baixo para 
cima, formando assim um ciclo de alinhamento e aprendizado. 

A capacidade de executar a estratégia deve ser mais importante 
do que a qualidade da estratégia em si, pois a execução é que 
determina o sucesso dos resultados planejados. Se a formulação 
da estratégia não se converter em execução, de nada adianta 
planejar. A execução se torna assim mais importante que a visão. 
Com as mudanças das estratégias, surge a necessidade de novos 
tipos de sistemas gerenciais, criados especialmente para gerenciar 
a implementação das estratégias, exigindo que todas as unidades 
de negócio e colaboradores estejam alinhados e conectados com 
a estratégia. Para se obter o sucesso, é necessário então que a 
estratégia se transforme em tarefa de rotina diária para todos. 

Uma abordagem de processo na perspectiva de negócio que 
constitui a definição das atividades básicas para o negócio é fazer a 
pergunta-chave — “O que é o negócio?”. Respondida essa pergunta, 
todos na organização conhecem qual é o negócio e todos os 
departamentos / canais / áreas vão desenvolver suas atividades de 
modo a viabilizar o negocio da organização. 

Nesse movimento os grupos de trabalho vão se alocar de 
forma lógica, que propicie a obtenção dos objetivos do negócio, 
portanto, as atividades serão executadas de forma predefinida. 
Essa visão deve permear toda a organização desde a alta direção 
ao funcionário dos serviços gerais. É preciso falar a mesma língua.

Verificamos na dinâmica da administração que as organizações 
evoluem na forma de gerirem o seu negócio. As organizações 
com foco funcional tendem a agrupar suas atividades de acordo 
com as principais funções da organização, onde o foco recai sobre 
a pessoa executora da atividade e não sobre o produto gerado 
na ativi-dade. Contudo, se a organização agrupa suas atividades 
baseada no produto a ser desenvolvido, o foco se desloca da 
pessoa para as atividades que geram o produto, portanto, para o 
processo produtivo.   

Atualmente, nas organizações voltadas para a competitividade, a 
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tendência é envolver todos os níveis no negócio da organização. Na 
prática é adotar ações que possibilitam informar e construir juntos, 
decisões estratégicas, repensar formas de controle e burocracia, 
melhorar cada vez mais o desempenho até nas atividades mais 
simples. Pequenas contribuições fazem grandes diferenças para o 
cliente e para a competitividade da organização. É a busca de uma 
“sintonia fina” entre o produto/serviço, a expectativa do cliente e o 
desempenho global da empresa.

Uma empresa com ênfase nas estratégias não deve perder 
o alinhamento e o foco que são responsáveis por resultados 
extraordinários, desde que a estratégia seja bem elaborada e bem 
compreendida. Com isso, a estratégia é capaz de produzir avanços 
significativos no desempenho, por meio da convergência e da 
consistência dos recursos limitados da organização. No passado, 
a tarefa do gerente era assumir compromissos e manter a ordem, 
o que criava um clima propício ao comodismo; com a visão por 
processos, todos participam e contribuem com a visão de como a 
empresa poderá vir a ser no futuro.

O cenário atual requer um grau muito alto de colaboração entre 
empresas e pessoas para competir com sucesso, e a formação 
de equipes internas e a integração com fornecedores, canais e 
parceiros em geral passaram a ser fator crítico de sucesso. A visão 
por processos trouxe a necessidade de integração que significa 
fazer junto, compartilhar atividades, sendo esta a melhor definição 
de processo. Atualmente, para gerenciar uma organização e a 
forma de trabalho não tem como não falar em gerenciamento por 
processos. É importante entender que gerenciamento por proces-
sos não é uma tecnologia, mas uma nova forma de organização 
das empresas e seus colaboradores no desempenho de suas 
atividades. Para Piemonte (2013):

O sucesso será de quem melhor conseguir dispor dos 
quatro atributos fundamentais ao uso do conhecimento 
em negócios: 

• perfil de pessoas adequadas à cultura da 
organização;

• estoque de conhecimento que deve aportar;
• sua integração e relacionamento na rede 

interna;
• o posicionamento e a qualidade com a qual 

a organização se insere na rede externa.
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É o início de uma nova era da transformação empresarial com 
o desafio de colocar a tecnologia a serviço do gerenciamento 
por processos, em que o objetivo é mudar, organizar e motivar 
as pessoas no alinhamento da estratégia com inovação dos ne-
gócios para a sobrevivência e desenvolvimento da organização. 
A organização pode executar as estratégias a partir dos mesmos 
recursos físicos e humanos que anteriormente produziram 
desempenho fraco. A diferença pode ser uma nova equipe de alta 
administração que tenha a característica de influenciar as pessoas 
na realização das atividades necessárias à realização do processo.

 O novo sistema gerencial apresenta três dimensões distintas:
• Estratégia: A estratégia se desdobra no principal item 

da agenda organizacional. O acompanhamento dos resultados 
permite que as organizações descrevam e comuniquem a 
estratégia de forma que compreendam e que serve de base para 
tomada de ação.

• Foco: Se torna mais centralizado. Como piloto de 
navegação, o sistema de acompanhamento dos resultados das 
metas definidas se alinham com a estratégia.

• Organização: Todos se mobilizam para novas formas de 
atuação. O sistema de acompanhamento dos resultados das metas 
fornece à lógica para a formação de novos elos organizacionais 
entre as unidades de negócio, os serviços e entre os diferentes 
profissionais.

A habilidade de gerenciar processos é essencial para 
profissionais, gerentes e executivos darem conta das inúmeras 
atividades que fazem parte da administração de uma empresa 
moderna. O gerenciamento de processos oferece características 
que atendem de maneira particularmente eficaz ao momento 
atual das empresas. Afinal de contas, o processo bem administrado 
e feito com boa qualidade, dentro do prazo e orçamento previstos, 
atende às expectativas do usuário ou cliente e é o ideal para dar 
conta das múltiplas demandas impostas pelo mercado. 

A visão tradicional de uma organização tem uma estrutura em 
que as atividades são agrupadas em uma única área de atuação, 
propiciando, assim, uma visão distorcida e sem visão sistêmica, 
ou seja, uma visão departamental. Em um ambiente de constante 
mudança e concorrência, essa estrutura é muito perigosa e nociva 
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aos negócios da organização, pois propicia que atividades sejam 
executadas em duplicidade, gerando retrabalho e desperdícios.

O gerenciamento por processos possibilita um maior inter-
relacionamento da cadeia de valor, em que inclui o cliente e o 
fornecedor como parceiros no processo que tem como conceito 
qualquer atividade que recebe os insumos (entrada), agrega valor, 
utilizando os recursos disponíveis e gerando um produto ou 
serviço (saída). Os processos internos na organização podem ser 
divididos em: 

Processos de execução — Estão relacionados com os 
processos mais importantes da organização, ou seja, são 
representados por atividades que estão diretamente ligadas com 
a satisfação dos clientes. Se algo der errado, o cliente irá perceber 
quase que de imediato. Nesse sentido, são processos aos quais 
a organização deve estar atenta para evitar erros. Ex.: produção, 
vendas, manutenção, operação, faturamento, assistência, 
instalação, cobrança, entrega e atendimento.

Processos de gestão — São processos diretamente ligados 
à gestão da organização, responsável em desenvolver padrões, 
métodos, procedimentos, implantação das melhores práticas de 
mercado, definição de políticas ligadas ao negócio ou não. Ex.: 
gestão empresarial, gestão de pessoas ou RH, gestão da qualidade, 
relações com investidores e planejamento estratégico.

Processos de apoio — Os processos de apoio existem com 
uma finalidade: auxiliar diretamente os processos de execução. 
Estão ligados indiretamente à percepção dos clientes, ou seja, caso 
haja uma falha, o cliente não sentirá de imediato. Ex.: compras, 
marketing, planejamento, infraestrutura, comunicação, cobrança, 
jurídico, regulamentação e TI (Tecnologia da Informação). A 
TI deixa de ser um processo de apoio quando a empresa é de 
tecnologia. 

Processos de execução ou de realização, conforme 
mencionado, são aqueles que têm contato com o produto ou 
serviço e impactam diretamente na percepção/satisfação do 
cliente, enquanto os processos de gestão ou de apoio dão suporte 
aos processos de realização. Ao se orientar pelo gerenciamento por 
processos, a organização passa a trabalhar com todos os aspectos 
complexos de seu negócio de forma integrada, consolidando 
todos seus esforços na obtenção de vantagens competitivas. 
As características básicas que suportam a implantação do 
gerenciamento de processo são: fluxo de valor, eficiência, eficácia, 
tempo de ciclo e custos.
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• Importação de Energia
A organização recebe insumos do ambiente,   tais  como 
matéria-prima, informação, pessoal.

• Processamento
A organização processa insumos pretendendo 
transformá-los em produtos acabados, decisões 
gerenciais, pessoal treinado. 

• Output e Input
Os sistemas abertos exportam certos produtos para 
o meio ambiente (output) e recebem também do 
meio ambiente informações sobre o seu princípio e 
funcionamento (input). 

• Ciclos de eventos
O funcionamento de qualquer sistema aberto consiste de 
ciclos de eventos composto de input, processamento e 
output (KAHN; KATZ, 1987 apud TRINDADE; CATÃO 1997, 
p. 3).

A clareza do objetivo do processo é fundamental para que os 
envolvidos entendam qual é o foco da ação e razão. Para tanto, é 
importante que cada processo tenha bem definido a sua missão, 
sendo que esta deve estar alinhada com a missão maior da 
organização. A gestão de processos prioriza o cumprimento das 
normas, rotinas e procedimentos estabelecidos, além de assegurar 
que os sistemas internos estejam adequados face às necessidades 
externas e os sistemas de controle de recursos adaptado às suas 
necessidades.

Segundo estudos realizados, o enfoque sistêmico ou sistema 
aberto, como teoria administrativa ou referencial teórico de 
gerenciamento de trabalho, foi proposto por Kahn e Katz (1987 
apud TRINDADE; CATÃO, 1997), em que se verificou que 
muitos princípios e conclusões de algumas ciências podem ser 
visualizados como sistemas, sejam eles físicos, químicos ou sociais. 
Esses autores introduziram os conceitos da teoria dos sistemas 
na análise organizacional a partir do pressuposto básico de que a 
organização é um sistema aberto, entendido como um complexo 
de elementos em interação e em intercâmbio contínuo com o 
ambiente, que apresenta  características como:
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Valendo-se dessa teoria, a gestão por processos passou 
a ser o método de análise e aferição dos requisitos normativos 
necessários para alcançar a certificação de toda a família da Norma 
ISO, inclusive a da gestão da qualidade ISO 9001:2008. Também 
adotados pelo PNQ — Prêmio Nacional da Qualidade —, que é 
gerenciado pela FNQ — Fundação Nacional de Qualidade. Ambos 
foram concebidos sobre uma base de conceitos fundamentais 
essenciais à obtenção da excelência do desempenho adotado 
pelas organizações que buscam a excelência na sua gestão. 

Para saber mais

• ISO: International Organization for Standardization, ou seja, 
Organização Internacional para Padronização. Fundada em 1947, com 
sede em Genebra, na Suíça, é uma federação mundial de organismos 
de normalização internacional de, aproximadamente,120 países. 
Disponível em: <http://www.lrqa.com.br/certificacao/qualidade/
iso9000_2000.asp>.

• FNQ: Fundação Nacional da Qualidade que instituiu os 
Critérios de Excelência, um modelo sistêmico de gestão adotado por 
inúmeras organizações de Classe Mundial. Os Critérios de Excelência 
são pautados em conceitos fundamentais essenciais à obtenção da 
excelência do desempenho. Disponível em: <http://www.fnq.org.
br/>.

• PNQ: É um reconhecimento formal a excelência na gestão 
praticadas pelas organizações (empresas) sediadas no Brasil. Os 
critérios de excelência estão estruturados sobre os seguintes itens 
e respectiva pontuação: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, 
Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e 
Resultados. Disponível em: <http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq>.

De acordo com Zacharias (2009), na Norma ISO 9001 e no 
PNQ, os processos podem ser entendidos como um conjunto 
de atividades preestabelecidas que, executadas numa sequência 
determinada, vão conduzir a um resultado esperado que assegure 
o atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e 
outras partes envolvidas. Verificamos que o conceito trabalhado 
na Norma tem uma conotação mais prática, aplicável à rotina de 
trabalho das organizações.
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Para saber mais

A Norma ISO está cada vez mais difundida no mundo inteiro, e a ISO 
9000 (Gestão da Qualidade) está sendo utilizada cada vez mais por 
empresas do setor de serviços. Anteriormente a norma era utilizada 
massivamente pelas indústrias metalúrgicas. Hoje, a certificação 
concerne à exportação de produtos para os países europeus, uma vez 
que se tornou obrigatória para a concretização dos negócios.

Para concluir o estudo da unidade

Resumo 

Este estudo demonstra a importância da Análise Administrativa 
nas organizações. O certo em tudo isso que avaliamos é que a crise 
é uma situação que devemos estar sempre atentos quanto a tudo 
inserido na organização: ao caixa, aos excessos e o que mais nos 
chama a atenção é, sem dúvida, a possibilidade de oportunidade. 
Sem dúvida é um grande momento para se repensar e avaliar os 
processos organizacionais da empresa e aproveitar ao máximo aos 
espaços deixados pelos concorrentes.

Você seria capaz de realizar uma Análise Administrativa? Uma 
dica: comece sempre pelos menores processos da empresa e de 
preferência aqueles com os quais você possui mais familiaridade e, 
principalmente, “acredite na sua competência”.

Nesta unidade vimos a importância da análise e da gerência 
administrativa nas organizações, independentemente do seu 
tamanho e do grau de complexidade de seus processos. Assim, 
o papel dos gestores no contexto organizacional é organizar, 
coordenar, executar, controlar e avaliar os resultados do trabalho em 
função dos objetivos a serem cumpridos levando em consideração o 
alinhamento dos processos organizacionais de acordo com a “cadeia 
cliente/fornecedor”, buscando reduzir tempo, custo e aumento a 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos e, consecutivamente, 
satisfazendo seus clientes. Devem estar atentos ao plano estratégico, 
às mudanças mercadológicas, ao ambiente interno e externo para 
não serem pegos de surpresa em caso de uma possível crise.
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Atividades de aprendizagem

1. A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) 
e minister (subordinação ou obediência). De acordo com o texto 
apresentado, defina o termo administração.

2. Quais as competências essenciais para a gerência de uma organização?

3. Que sinais o administrador deve observar para identificar uma situação 
de crise e planejar suas contramedidas?

4. O foco em processo abre a organização e permite que o trabalho seja 
desenvolvido por meio de equipe estrategicamente organizada. Como 
podemos definir processo?

5. Um gerenciamento com abordagem por processos requer da 
organização muita determinação e observação de algumas técnicas. 
Descreva as técnicas mais importantes para esse gerenciamento.
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Unidade 2

As pessoas no contexto 
organizacional

Os objetivos desta unidade é apresentar os novos desafios 
na administração de pessoas, tornando-os, de fato, estratégicos. 
Sua participação nas definições, estratégias e no seu des-
dobramento para toda a organização faz com que se torne 
uma área extremamente importante dentro da organização. 
Ter o compromisso de alinhar e suportar toda estratégia da 
organização, desde o planejamento, execução, controle e 
avaliação de todos os processos internos ligados diretamente 
ao negócio. As pessoas são seres complexos e o maior desafio 
está em gerenciar os processos organizacionais e fazer com 
que produzam bons resultados trabalhando com satisfação e 
influenciando as melhorias contínuas na rotina organizacional. 
O gerenciamento de conflitos e a motivação são fatores 
preponderantes e que precisam da máxima atenção da liderança 
empresarial. Se bem administrado podem gerar grandes benefícios 
para o empreendimento. A princípio procura-se fazer uma 
introdução aos conceitos de administração de pessoas, em que 
são abordados também os aspectos motivacionais que induzem 
o indivíduo no cumprimento de metas e objetivos. Quanto aos 
problemas que podem surgir durante o desenvolvimento das 
atividades relacionadas aos processos, também são abordados 
nesta unidade e neste contexto que o líder deve possuir um alto grau 
de discernimento para entender que o trabalho tem um significado 
para os indivíduos à medida que se vejam naturalmente envolvidos 
por ele. Um aprofundamento da necessidade da atuação dos 
Recursos Humanos com ênfase na estratégia organizacional é um 
diferencial do nosso estudo em relação a outras literaturas. 

Objetivos de aprendizagem

Rinaldo José Barbosa Lima
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Nesta seção apresentaremos informações sobre a arte da administração 
com foco em pessoas, abordando pontos da história da administração e sua 
transformação hoje praticados pelos profissionais de Recursos Humanos. 
Veremos a transformação da metodologia de abordagem de pessoas 
nessas últimas décadas e a grande importância que obteve essa área para o 
desenvolvimento empresarial. 

Destacamos a importância dos estudos do americano Frederick Winslow 
Taylor e o francês Henri Fayol. É feita ainda uma abordagem sobre o termo 
da administração de Recursos Humanos e o papel do gestor de RH, em que 
é possível entender a importância da integração dos líderes e dos liderados, 
levando em consideração os aspectos humanos e as diferenças individuais. 

Seção 1 | Administração de Recursos Humanos

Abordaremos nesta seção o conceito de motivação e a sua importância para 
o trabalho em grupo e para uma vida melhor. Para um entendimento claro e 
objetivo pelo aluno, falaremos das diversas teorias motivacionais que explicam 
as necessidades que o homem tem e que o impulsionam às realizações. As 
organizações fazem parte da vida do ser humano desde a sua origem, e de uma 
forma ou outra têm sido objeto de estudos e acompanhamento. Considerando 
que as organizações sempre existiram, ao longo do tempo elas foram se 
tornando mais complexas, chegando à conclusão de que houve uma revolução 
psicossocial humana com a necessidade de estudar o comportamento humano; 
assim,várias teorias surgiram para explicar a importância da motivação para o 
desenvolvimento das relações humanas e do trabalho.

O trabalho motivado reflete no diferencial de muitas empresas que são 
consideradas entre as mais bem-sucedidas do mundo, pois sua rotina é marcada 
por uma série de fatores que tomam muito tempo e as decisões têm de ser 
rápidas devido à correria, sendo que só com motivação e entusiasmo que se 
consegue obter resultados satisfatórios. Para mudar um ambiente ruim, melhorar 
a produtividade, aumentar o número de clientes e fortalecer o nome de uma 
empresa, muita coisa pode ser feita, e é buscando nas motivações do ser 
humano e cuidando da sua valorização e reconhecimento que tudo irá se tornar 
real e melhor.

A qualidade de vida do ambiente no trabalho vai refletir sem dúvida na vida 
pessoal do indivíduo, sendo que uma vida sem motivação não é agradável de se 
viver e pode gerar danos pessoais. Com motivação, os objetivos são mais fáceis e 
prazerosos de se alcançar, e o que é inatingível, pode ser conquistado e atingido.

Seção 2 | Motivação profissional e pessoal
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Abordaremos nesta seção um dos grandes desafios para os atuais 
profissionais de Recursos Humanos: oferecer para a alta direção um 
trabalho diferenciado, estratégico, capaz de contribuir com os resultados 
da organização, de forma imparcial, criando mecanismos de avaliação e 
intervenção na gestão empresarial.

Na seção anterior foi apresentada uma abordagem relacionada ao 
comportamento motivado do Recurso Humano para dar um entendimento 
ao aluno das ra-zões que levam a organização ao sucesso ou fracasso, 
já que as pessoas é que são as molas propulsoras para a realização e 
execução das ações necessárias ao funcionamento e desenvolvimento.  O 
ser humano, segundo Maslow, é um eterno insatisfeito, e suas necessidades 
estão interligadas aos interesses da organização e, quando as ações são 
direcionadas de acordo com as necessidades de cada um, o resultado pode 
ser benéfico, tanto para o indivíduo como para a organização.

A motivação supera limites e tem o poder de alterar o rumo de um 
fracasso para um sucesso, desde que o recurso humano esteja motivado 
para isso. A organi-zação e o ambiente social proporcionam ao indivíduo 
a oportunidade de colocar as suas motivações pes-soais para a realização 
dos objetivos organizacionais. É dentro dessa concepção que nesta 
seção o aluno entenderá a estratégia para direcionar o recurso humano 
da organização a atuar de acordo com as diretrizes estabelecidas pela alta 
administração.

Seção 3 | RH Estratégico com foco no cliente
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Introdução ao estudo
Pessoas são a base de uma organização, sem elas não há 

produção; pessoas mudam, a partir da relação que possuem com 
um mundo em constante evolução. As ideias revolucionadoras 
continuam surgindo numa velocidade estonteante, levando as 
pessoas à sensação de que as mudanças nunca terminam, tornando-
se, assim, uma constante. Com isso, elas são forçadas a absorver 
toda gama de pressão, gerando comportamento ora positivo, 
ora negativo, moldando o comportamento das pessoas de forma 
semelhante ao ambiente no qual estão inseridas. Se as pessoas são as 
molas propulsoras para alavancar a empresa, é nítida a necessidade 
de uma gestão de pessoas com foco estratégico, direcionando-as 
para o sucesso da organização.

O comportamento das pessoas passa a ser semelhante ao 
ambiente no qual estão inseridas. Na mudança, o papel do líder ou 
gerente do processo é fundamental e precisa vencer as próprias 
resistências para gerir uma equipe. Pessoas são seres humanos, 
sujeitos a envolvimentos emocionais e comportamentos diferentes 
umas da outras. O gerente ou líder dos processos internos na 
organização deve assumir o papel de administrador de pessoas e é 
fundamental que tenha uma capacidade muito grande de discernir 
e prever ações para minimizar os impactos que possam surgir pela 
atitude das pessoas.

Nesse contexto, a estratégia de pessoas torna-se peça-chave 
para realização das mudanças necessárias e no desenvolvimento 
organizacional, influenciando as pes soas de forma positiva e 
cuidando da integridade física, mental e intelectual. Com essa 
premissa, faremos nesta unidade uma abordagem voltada para 
a administração de Recursos Humanos focando a estratégia da 
organização, mas para tanto vamos conhecer um pouco também da 
história da Administração e das teorias criadas e que influenciam até 
os dias de hoje o pensamento empresarial.
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Seção 1

Administração de Recursos Humanos

1.1 Introdução à Administração de Pessoas

Com a globalização, a competitividade no meio empresarial se 
tornou acirrada e as empresas precisam cada vez mais se adequar às 
mudanças constantes que ocorrem à sua volta. A velocidade com que 
essas mudanças ocorrem torna mais vulnerável a sua manutenção 
no mercado e se a empresa não se preparar adequadamente está 
fadada a desaparecer. Para estarem preparadas no enfrentamento 
desse cenário de constante mutação, as empresas procuram definir 
e planejar muito bem suas estratégias, contudo, sabem que se não 
agirem assertivamente na execução nenhum planejamento será 
capaz de garantir o seu sucesso e o seu lucro. São as estratégias 
que  direcionam a execução de ações, internamente, em relação 
ao mercado e aos seus concorrentes, visando alcançar ao objetivos 
organizacionais e diminuir os impactos causados pelas mudanças.

No entanto, se não houver pessoas com talento, habilidades e 
conhecimentos para executá-las, não adianta ter uma estratégia muito 
bem definida e planejada. As pessoas são responsáveis pelo sucesso 
ou fracasso da organização, e se não houver um direcionamento com 
regras e políticas bem definidas pela Gestão de Recursos Humanos, 
a empresa estará à deriva. O desenvolvimento da Gestão de Pessoas 
exige a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 
técnicas necessárias às atividades dos processos críticos ao negócio 
para que os resultados positivos sejam alcançados. Para se consolidar 
no mercado e gerar maior impulso na execução das estratégias 
planejadas, a empresa precisa de uma gestão de pessoas muito 
bem administrada. Dessa forma, estará integrando as pessoas aos 
seus processos conduzindo-as a agirem assertivamente nas ações 
necessárias ao bom andamento das atividades e, consequentemente, 
estará fortalecendo suas vantagens competitivas. 

É imprescindível que as empresas estejam capacitadas e com 
domínio dos princípios e técnicas da gestão de pessoas para se obter 
o cumprimento das metas estabelecidas, bem como a qualidade 
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dos resultados, utilizando as ferramentas gerenciais da execução 
das ações estratégicas traçadas. Para tanto, precisa contar com o 
capital humano que, na maioria das organizações, teoricamente é 
visto como capital humano e um investimento, no entanto na prática 
o que se comprova é que o RH é tratado como custo e quando a 
empresa se vê em dificuldade a primeira decisão de corte de despesa 
é voltada para as pessoas.

As mudanças nos negócios empresariais ocorrem de forma 
vertiginosa, e como uma cultura leva anos para ser absorvida pelo ser 
humano, nota-se um descompasso entre o planejamento empresarial 
e a execução do mesmo pelas pessoas. No dia a dia da empresa, se 
não houver uma boa liderança para conduzir os colaboradores na 
execução do que foi planejado, podemos afirmar que todos podem 
trabalhar arduamente sem obter um resultado positivo, já que estarão 
atirando por muitos lados sem atingir o alvo desejado. Ao longo 
dos anos, devido às transformações que ocorrem constantemente, 
a forma de administrar também passa por mutações, porém não 
na mesma velocidade. Para entender um pouco desse conceito, é 
necessário conhecermos um pouco do que significa Administração 
na linha do tempo. 

Na atualidade afirma-se que a administração está relacionada 
a todas as atividades de planejamento, organização, direção e 
controle desenvolvidas no âmbito das organizações empresariais, 
governamentais, institucionais, domésticas etc.

É possível observar ao longo da historia que a humanidade buscou, 
ainda que de forma menos elaborada, administrar suas organizações, 
sejam elas de pequeno ou grande porte, simples ou complexas, da 
melhor forma possível, sempre com o objetivo de gerar o lucro. 
Os estudos sobre as teorias administrativas foram ganhando corpo 
lentamente, mas somente a partir do século XIX que esses estudos 
aprimoraram-se, consolidando-se no século XX. A administração 
moderna desenvolveu-se no início do século XX com os estudos 
realizados pelos engenheiros: o americano Frederick Winslow Taylor 
e o francês Henri Fayol. 

Frederick Winslow Taylor nasceu na Filadélfia em 1856 e morreu 
em 1915, um dia depois de completar 59 anos de idade na mesma 
cidade onde nasceu. Pertencente a uma família rica, estudou em 
bons colégios, porém o que realmente contribuiu em grande parte 
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nos seus estudos e pesquisa foi o trabalho exercido como técnico 
em mecânica no chão de fábrica. Foi um estudioso e observador 
criterioso na arte de utilização de métodos científicos cartesianos 
na administração de empresas. Era um técnico em mecânica e 
trabalhava como operário, mas devido ao seu esforço admirável 
cursou a faculdade de engenharia à noite e se formou engenheiro 
mecânico. Ficou conhecido como o “pai da administração científica” 
em razão de propor a utilização de métodos científicos cartesianos 
para melhorar a produtividade nas empresas. Tinha como prioridade 
gerar a eficiência e eficácia operacionais na administração industrial.

Taylor fez vários estudos e testes para comprovar que com um 
controle inflexível, mecanicista, poderia elevar o desempenho das 
indústrias da época. Para alcançar os resultados esperados, tinha forte 
convicção de teria que haver um desenvolvimento pessoal e, para 
tanto, passou a oferecer instruções sistemáticas e apropriadas aos 
trabalhadores com treinamentos específicos para fazê-los produzir 
mais e melhor. Nas empresas em que atuou, obteve grande sucesso 
e realmente aumentou a produção, contudo, isso gerou muitas 
demissões. A metodologia criada por Taylor reduziu a necessidade de 
muita mão de obra e a insatisfação e estresse geraram muitos con-
flitos, movimentando a base sindical que lutava pela classe operária. 
A orientação cartesiana extrema de Taylor foi, ao mesmo tempo, sua 
força e fraqueza. Força porque gerou produção com mais qualidade, 
fraqueza porque afetou os colaboradores em sua estrutura, gerando 
muitas doenças laborais.

A base dos estudos de Taylor se relacionava:

• ao desenvolvimento das pessoas e seus resultados;  

• ao planejamento e atuação dos processos;

• à produtividade versus participação das pessoas.

No que diz respeito ao desenvolvimento das pessoas e seus 
resultados, concluiu em seus estudos que os trabalhadores 
deveriam ser capacitados na função que iriam executar para que 
tivessem habilidade para produzir mais e com melhor qualidade  
em relação ao planejamento e atuação dos processos, além de 
uma metodologia própria a ser determinada, com o objetivo de 
um desempenho máximo. 

Quanto à produtividade versus a participação das pessoas, 
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deveria ser estabelecida uma relação entre o capital e o trabalho, 
ou seja, o resultado deveria refletir em custos mais reduzidos com 
salários mais elevados e, consequentemente, em aumentos dos 
níveis de produtividade. Sem deixar de considerar a qualidade de 
vida do trabalhador, pois não adianta reduzir custos com base na 
insatisfação, o que trará consequências sérias para os resultados 
da organização.

Taylor introduziu ainda um autocontrole das atividades 
desenvolvidas e às normas procedimentais, com o objetivo de que 
o trabalho tenha uma execução de acordo com uma sequência e 
um tempo preestabelecidos, de forma a não ocorrer desperdício 
operacional. 

Estabeleceu, também, a supervisão funcional, determinando 
que todas as etapas de um trabalho devessem ser acompanhadas 
de forma a confirmar se todo o processo está sendo desenvolvido 
de acordo com as instruções programadas. 

Para obter o máximo do desempenho por empregado inseriu 
um sistema de pagamento por quantidade de peça produzida, 
para com isso obter um aumento da produção, estimulando os 
funcionários a aumentar a sua remuneração de acordo com seu 
esforço.

Dessa forma, Taylor conseguiu maximizar significativamente a 
eficiência da organização.

Para saber mais

Taylor fundou a moderna Administração de Empresas, introduzindo, 
em 1881, uma metodologia para aumentar a produtividade, baseada 
na racionalização da produção em série e, assim, revolucionando  a 
organização das empresas.

Para saber mais, acesse: <http://educacao.uol.com.br/biografias/
klick/0,5387,2053-biografia-9,00.jhtm>.
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Taylor elaborou a teoria da Administração Científica, 
caracterizada pela ênfase na organização das tarefas e na eficiência 
dos custos. Essa teoria priorizou a racionalização, padronização e 
prescrição das normas e rotinas do trabalho na empresa.

Ganhou produtividade, alavancou a eficiência com maiores 
lucros, porém o trabalhador sofreu consequências psicológicas 
em razão do trabalho mecanizado.

Temos em Taylor a primeira tentativa de teorização da 
administração, buscando a eficiência da organização mediante a 
racionalização do trabalho operário e soma da

eficiência individual. A crítica a essa teoria se dá quanto à sua 
abordagem, denominada como teoria da máquina, robotização do 
operário, visão isolada do homem, entre outras.

Drucker (1994, p. 188, grifo do autor) considera que:

Para saber mais

Henri Fayol, fundador da Teoria Clássica da Administração, juntamente 
com Taylor e Ford são considerados os pioneiros da Administração. 
Fayol sempre afirmava que seu êxito se devia não só às suas qualidades 
pessoais, mas aos métodos que empregava.

Frederick W. Taylor foi o primeiro homem na história a 
considerar o trabalho digno de estudo e observação 
sistemática. Na “administração científica” de Taylor 
reside, sobretudo, o enorme aumento da riqueza nos 
últimos 75 anos que impulsionou as massas trabalhadoras 
nos países desenvolvidos bem acima de qualquer 
nível antes registrado, até para os mais prósperos. No 
entanto, Taylor, como um Isaac Newton (ou talvez um 
Arquimedes) da ciência do trabalho, deixou apenas as 
primeiras fundações. Pouco tem sido acrescentado a elas 
desde então.

Contrapondo em muitas situações a teoria de Taylor, Fayol 
elaborou a teoria Clássica da Administração que se caracterizou 
por partir do todo organizacional e de sua estrutura em busca da 
eficiência das partes envolvidas no composto organizacional, a saber, 
áreas e pessoas. O foco dessa teoria está na estrutura e na forma 
da organização da empresa e na inter-relação entre as partes que 
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a compõem. O organograma de uma empresa ilustra muito bem 
a teoria clássica, pois observam-se os aspectos da organização de 
cima para baixo e do todo para as partes, concebendo, assim, a 
organização como um sistema fechado e sistematizado. A eficiência 
da organização deve-se à funcionalidade de sua estrutura e forma 
(CHIAVENATO, 1983).

Para saber mais

Idalberto Chiavenato é um dos principais autores brasileiros na 
área de RH e Administração de Empresas. Suas obras são utilizadas 
em dezenas de países falantes da Língua Portuguesa. Atua como 
presidente do Instituto Chiavenato de Educação e como conselheiro 
no Conselho Regional de Administração do estado de São Paulo.

Para saber mais acesse o site: <http://www.chiavenato.com/
institucional/quem-e-idalberto-chia-venato.html>.

Jules Henri Fayol nasceu em Istambul, em 1841, e morreu 
em Paris no ano de 1925, e assim como Taylor também era 
engenheiro. Em seus estudos relacionados a obter melhores 
resultados no processo de administração ele se consagrou como 
um dos teóricos clássicos da Ciência da Administração, sendo o 
fundador da Teoria Clássica da Administração e também o autor 
do livro Administração Industrial e Geral. Seus pais eram franceses, 
sendo que seu pai atuava como contramestre em metalurgia, o 
que influenciou Fayol mais tarde em seus estudos.

O Centro de Estudos Administrativos foi criado por ele e lá se 
reuniam semanalmente pessoas interessadas na administração 
de negócios comerciais, industriais e governamentais. Entre seus 
seguidores estavam Luther Guilick, James D. Mooney, Oliver 
Sheldon e Lyndal F. Urwick e todos contribuíram de alguma 
forma para a difusão das doutrinas administrativas. Ao contrário 
de Taylor e Ford, que se preocuparam em cuidar das empresas 
dando ênfase na base operacional, Fayol direcionou seu trabalho 
para a empresa como um todo, ou seja, procurando cuidar da 
empresa de cima para baixo. Tinha uma visão gerencial — diferente 
de Taylor e Ford Fayol — e, apesar de ter um talento nato para a 
administração, costumava ressaltar que seu êxito não era mérito só 
de suas qualidades pessoais, mas principalmente dos métodos que 
empregava. Divide com Taylor e Ford o pioneirismo das teorias de 
administração, pois antes deles as empresas eram administradas 
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apenas intuitivamente sem regras, normas, padrão etc.
A mineradora de carvão francesa Commentry-Fourchambault-

Decazeville estava em falência, e quando em 1888 Fayol assumiu 
a direção, conseguiu com seus métodos recuperar a saúde 
econômico-financeira da companhia. Ganhou status e fama pela 
sua competência e após 58 anos de estudos, pesquisa e observação, 
idealizou a teoria e reuniu suas teorias na obra Administração 
Industrial Geral (Administration Industrielle et Generale). Foi o pai 
da Teoria Clássica da Administração. Sua carreira de administrador 
se caracteriza por seu trabalho voltado à estrutura organizacional, 
por ser um visionário no aspecto econômico e pela ênfase que 
dá à busca da excelência e máxima eficiência. Foi vítima de 
críticas em relação ao estímulo do aumento da produtividade dos 
trabalhadores por meio dos incentivos materiais e salariais e tam-
bém pelo exagero da unidade de comando e responsabilidade. 
Henri Fayol defendia na Europa princípios semelhantes aos estudos 
de Frederick Winslow Taylor produzia nos Estados Unidos, com 
base em sua experiência na alta administração.

1.2 Princípios de Fayol

Mesmo tendo um gênio da Administração na Europa, os 
executivos europeus utilizavam as técnicas científicas de Taylor. 
Santo de casa não faz milagres, e isso se confirmou com a rejeição 
a Fayol por seus contemporâneos que não acreditavam em 
suas teorias, e com isso deixaram de aproveitar a inteligência e 
capacidade de uma prata da casa.

Os adeptos da Administração Científica só reconheceram a obra 
de Fayol quando ela foi publicada nos Estados Unidos. Com esse 
atraso na divulgação das ideias de Fayol, grandes influenciadores 
e formadores de opinião do pensamento administrativo 
desconheciam os princípios criados por Fayol e a Europa perdeu 
por muitos anos a possibilidade de usufruir de técnicas e métodos 
eficientes na administração. Fayol relacionou 14 princípios básicos 
que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor:
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1. Divisão do trabalho — Especialização dos 
funcionários desde o topo da hierarquia até os 
operários da fábrica, favorecendo a eficiência da 
produção e aumentando a produtividade.

2. Autoridade e responsabilidade — Autoridade é 
o direito dos superiores darem ordens que teoricamente 
serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da 
autoridade.

3. Unidade de comando — Um funcionário deve 
receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-
ordens.

4. Unidade de direção — O controle único é 
possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de 
atividades com os mesmos objetivos.

5. Disciplina — Necessidade de estabelecer regras 
de conduta e de trabalho válidas pra todos os funcionários. 
A ausência de disciplina gera o caos na organização.

6. Prevalência dos interesses gerais — Os interesses 
gerais da organização devem prevalecer sobre os 
interesses individuais.

7. Remuneração — Deve ser suficiente para garantir 
a satisfação dos funcionários e da própria organização.

8. Centralização — As atividades vitais da 
organização e sua autoridade devem ser centralizadas.

9. Hierarquia — Defesa incondicional da estrutura 
hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade 
fixa.

10. Ordem — Deve ser mantida em toda organização, 
preservando um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu 
lugar.

11. Equidade — A justiça deve prevalecer em toda 
organização, justificando a lealdade e a devoção de cada 
funcionário à empresa.

12.  Estabilidade dos funcionários — Uma 
rotatividade alta tem consequências negativas sobre o 
desempenho da empresa e o moral dos funcionários.

13. Iniciativa — Deve ser entendida como a 
capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo.

14. Espírito de equipe — O trabalho deve ser 
conjunto, facilitado pela comunicação dentro da 
equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam 
ter consciência de classe, para que defendam seus 
propósitos (FAYOL apud MAXIMIANO, 2000, p. 60).
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Os estudos de Fayol foram focados no comando, autoridade 
e responsabilidade, a partir da gerência administrativa, priorizando 
sempre a visão empresarial. Dessa forma, a empresa trabalha como 
um sistema fechado com um comando excessivo e manipulador do 
trabalho, pois considera que o planejamento é o pilar de sustenta-
ção da empresa, e a partir do momento que ele é definido, não 
tem como imaginar a organização como uma parte isolada e tudo 
terá de contribuir para a execução, custe o que custar.

Tanto nos estudos de Fayol como nos de Taylor e Ford, é possível 
observarmos que os criadores da administração não consideram 
em suas teorias o homem no seu aspecto social. O homem é 
considerado como uma das partes que compõem a empresa. 
Consideram que se tudo funciona bem, então a parte que depende 
do homem também está funcionando bem, ou seja, o homem é 
visto como uma peça ou máquina e não um ser humano. Com 
isso gera-se conflitos e muitos operários adoecem em razão do 
excesso cometido pelos administradores, que enxergam apenas a 
produção e o homem é facilmente substituído quando não serve 
mais a esse propósito. 

Somente alguns anos depois surgiu a Escola Humanística da 
Administração com a Teoria das Relações Humanas, que teve como 
objetivo principal humanizar e democratizar a administração e as 
relações de trabalho. Com isso, após muitas perdas, o ser humano 
passa a ser valorizado e respeitado em seus limites. A exploração 
da mão de obra é contida, mas ainda falta muito para se alcançar 
o equilíbrio.

1.3 Contribuições de Hawthorne

Com a Grande Depressão em 1929, ocorrida com a Quebra da 
Bolsa de Valores em Nova York, a Teoria das Relações Humanas 
ganhou força porque naquele momento havia necessidade de 
contar com o ser humano para que a economia voltasse a ter 
um crescimento. As pessoas estavam estressadas pela forma 
mecânica que eram tratadas com os conceitos da Teoria Clássica 
e com a Teoria das Relações Humanas, criando uma nova 
perspectiva para a gestão das empresas, visto que os administra 
dores passaram a entender que é necessário conhecer e 
respeitar os sentimentos dos trabalhadores. Começam, então, os 
estudos de formação de grupos, com o objetivo de humanizar 
a rotina trabalhista. A partir dos novos estudos, a prioridade 
mudou e o trabalhador passou a ser visto como um ser social. 
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Os empregados passam a participar na tomada de decisões 
e começam a receber informações para conhecer o todo 
da empresa e não apenas a parte restrita à sua atividade. O 
empregado começa de fato a se sentir como parte importante 
da organização, porque antes eram como máquinas úteis na 
produção, que servia penas para enriquecer cada vez mais os 
detentores do capital. Um fato que contribuiu para mudar o rumo 
foi a experiência de Hawthorne. 

Hawthorne é o nome do bairro em Chicago, onde se situava 
a fábrica onde foi feita uma pesquisa pelo médico e sociólogo 
australiano Elton Mayo. A Escola das Relações Humanas surgiu 
efetivamente com a Experiência de Hawthorne, em que Elton 
Mayo fez testes na linha de produção, buscando por variáveis 
que influenciassem, positiva ou negativamente, na produção. 
Foi feita observação e testes em vários aspectos, tais como: a 
influência da luminosidade, do trabalho em grupo, da qualidade 
do ambiente, entre outros. Fez uma descrição cuidadosa dos seus 
estudos, afirmando que se os empresários adotassem o cuidado 
com os aspectos sociais, isso lhes seria favorável, pois evitaria 
danos à saúde dos trabalhadores e reduziria a rotatividade. Foram 
feitos testes na fábrica com respostas positiva e a teoria de Elton 
Mayo (PARK; BONIS; ABUD, 1997 p. 241) foi confirmada, aceita e 
a partir das conclusões iniciais tomadas com base na experiência 
de Hawthorne, novas variáveis são acrescentadas ao dicionário 
da administração:

• a integração social e comportamento social dos 
empregados; 

• as necessidades psicológicas e sociais e a 
atenção para novas formas de recompensa e sanções não 
materiais;

• o estudo de grupos informais e da chamada 
organização formal;

• o despertar para as relações humanas dentro das 
organizações; 

• a ênfase nos aspectos emocionais e não racionais 
do comportamento das pessoas;

• a importância do conteúdo dos cargos e tarefas 
para as pessoas.
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A partir dos estudos de Mayo, outros teóricos se interessaram 
em aprofundar os estudos voltados ao homem como ser social, 
obtendo destaque na Escola das Relações Humanas. Mary Parker 
Follet se firmou como uma das precursoras quando analisou 
os padrões de comportamento e a importância das relações 
individuais. A Teoria da Cooperação surgiu com Barnard que foi um 
dos primeiros a ver o homem como um ser social, no ambiente de 
trabalho.

Links

Para conhecer mais sobre a vida de Elton Mayo e suas pesquisas, 
acesse:<http://www.historia-daadministracao.com.br/jl/index.
php?option=com_content&view=article&id=74:elton-w-mayo 
&catid=10:gurus&Itemid=10>.

Boa leitura! 

Apesar da evolução com a nova teoria voltada para o ser 
humano, houve muitas críticas porque apresentava uma visão 
um pouco distorcida e o objetivo maior ainda era a ênfase na 
produção e não no homem. O seu enfoque ainda era demagogo, 
e isso não passou despercebido pelos operários e seus sindicatos 
que identificaram a verdadeira intenção por trás e levou a teoria 
ao descrédito. Ao receber tantas críticas, a Teoria das Relações 
Humanas precisou de uma reestruturação que deu origem à Teoria 
Comportamental, elaborada por Neidimir di Oliveira, para que, a 
partir desses conceitos teóricos, os administradores realmente 
observassem as necessidades de seus operários.

1.4 O termo Administração de Recursos Humanos

Segundo Chiavenato (1983), as teorias da Administração 
buscam explicar a forma de organizar o arranjo produtivo 
minimizando custo e maximizando lucros. Essa sistematização 
de atividades conscientemente coordenadas entre um grupo de 
pessoas denomina-se organização. É nas organizações que as 
pessoas passam a maior parte do seu dia, e o relacionamento 
que se estabelece se baseia na cooperação entre as pessoas, na 
habilidade de se comunicarem e na busca por atingir o objetivo 
comum a todos e que é a razão de ser da organização. 

Esse processo de teorização das atividades administrativas se 
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deu no contexto da Revolução Industrial, que teve início no século 
XVIII e foi marcada pela produção do carvão e do ferro e, num 
segundo momento, início do século XIX, marcada pela produção 
do aço e da eletricidade. A Revolução Industrial culminou no 
desenvolvimento da economia, das relações sociais, das áreas de 
tecnologias e industriais. O desenvolvimento acelerado do processo 
de produção que já buscava a eficiência, agora necessitava de uma 
melhor estruturação dos seus processos produtivos cujo objetivo 
era administrar com eficiência os recursos disponíveis.

Chiavenato (1983) diz que foi necessário especializar a 
organização em dois eixos ou sentidos: 

Vertical — necessidade de aumentar a qualidade da supervisão 
mediante o acréscimo de níveis hierárquicos, desdobramento da 
autoridade, do comando (chefia, gerência e direção).

Horizontal — criação de departamentos e divisão do trabalho, 
de modo a distinguir as diversas e diferentes tarefas existentes na 
organização.

Esses dois eixos caminham juntos: se há um crescimento 
horizontal ocorre também o vertical. Aumentando o número de 
pessoas para executar as tarefas, se faz necessário uma chefia para 
controlá-las. Esse movimento levou as organizações a patamares 
de diferenciação e complexidade organizacional maior, conferindo 
às pessoas um nível de restrição e limitação de seu desempenho 
e comportamento.

O descompasso entre o crescimento horizontal e vertical 
provocou o acirramento dos conflitos nas relações de trabalho 
decorrente do distanciamento provocado pela hierarquização 
e a constante departamentalização. Esse fato culminou na 
necessidade da criação da figura da Administração de Recursos 
Humanos — ARH. O objetivo era mediar os conflitos, alinhando-se 
os objetivos das pessoas aos objetivos da organização.

De acordo com Fischer (2002), a Administração de 
Recursos Humanos foi fundamentada por teóricos americanos, 
caracterizando primeiramente pela figura do Departamento 
de Pessoal, cujo trabalho era voltado para eficiência com apoio 
nos procedimentos e nos processos. A premissa básica era: 
produtividade, recompensa e eficiência dos custos, pautada na 
administração científica. Na prática da Administração de Recursos 
Humanos, as pessoas eram consideradas recursos de produção, 
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assim como os demais recursos da organização (máquinas, 
equipamentos, entre outros). 

Porém na década de 1950 o processo de industrialização 
sofreu mudanças significativas no contexto das relações de 
trabalho e de negócio das organizações. A expansão dos setores 
siderúrgicos, petrolífero, químico, entre outros, principalmente o 
setor automobilístico, trouxe à realidade organizacional desafios 
diversos tanto para a área administrativa como para a operacional.

Essa abordagem ganhou força na década de 1980 com o 
advento da globalização —  abertura dos mercados, grandes 
fusões corporativas, avanço tecnológico, comportamento dos 
consumidores, entre outros. Nos anos 1990, com o acirramento 
da competitividade entre as organizações face à crise econômica 
houve desafios de ordem estrutural, como também problemas 
para a sua gestão administrativa, problemas pautados na psicologia 
e nas premissas da teoria das relações humanas. O foco do ARH 
desloca-se das tarefas para o comportamento das pessoas, pois os 
desafios que se colocavam à organização exigiam pessoas ativas 
e inteligentes que se dispunham a enfrentar esses desafios. As 
pessoas passaram a ser consideradas recursos vivos e fundamentais 
para o êxito da organização. 

Nesse contexto, as organizações passam a valorizar as pessoas 
e a olhá-las como seres humanos com características diferentes. 
Com a globalização, o crescimento da interdependência de todos 
os povos e países da superfície terrestre parece que o planeta ficou 
menor e todos se conhecem e, dessa forma, o trabalho humano 
passou a ser melhor qualificado, pois as exigências se tornaram 
maiores.

A globalização está associada a uma aceleração do tempo, 
sendo que as mudanças ocorrem de forma muito mais rápida 
nos dias atuais. A abertura da economia e a globalização não têm 
mais retorno e atingem as pessoas no seu dia a dia, e é necessário 
aprender a conviver com esse novo cenário porque existem 
mudanças positivas e mudanças negativas. As pessoas precisam 
se qualificar e muita gente está enfrentando dificuldade, pois sem 
qualificação não há trabalho.

As empresas, por sua vez, sentem a necessidade de 
modernização para enfrentar a competitividade em nível mundial e 
com isso precisa reduzir custos, ou seja, precisa produzir mais com 
menos gente. Porém, as empresas são cientes de quando se trata 
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de uma mão de obra qualificada, elas passaram a ser disputadas 
também de forma globalizada e as organizações passaram a sofrer 
com a rotatividade das pessoas que recebem propostas atrativas. 
Em razão disso, as empresas se viram, de certa forma, coagidas a 
mudar a sua forma de administrar.

O RH passa a ser estratégico para que as organizações possam 
ter um desenvolvimento e um crescimento saudáveis continuando 
vivas e rentáveis. Se não for dessa forma, correm o risco de não 
sobreviver.

1.5 Função do gerente de Recursos Humanos   

A atuação do Recurso Humanos sob essa perspectiva evidenciou 
a função do gerente de linha, uma vez que o relacionamento entre 
a organização e a pessoas que nela trabalhavam era intermediado 
por esse profissional. Dessa forma, sua atuação centrou-se na 
formação gerencial, nas relações interpessoais e nos processos 
de avaliação de desempenho, de forma que o perfil gerencial 
fosse aderente aos objetivos da ARH almejado pela organização 
(FISCHER, 2002).

A postura requerida do gerente é a de coordenador das 
equipes de trabalho, valorizando-as e reconhecendo-as para o 
bom desempenho organizacional. Nesse período surgiu o jargão 
“o trabalho humano constitui o principal ativo da organização”. E 
de fato, se as empresas enxergarem dessa forma e promoverem 
investimentos em capacitação, treinamento e motivação haverá 
reflexos positivos, pois o que se planta é o que se colhe. A 
organização deve promover a motivação das pessoas de forma 
que estas se comprometam com os projetos apresentados. “Vestir 
a camisa da empresa” é o slogan mais usado, e os colaboradores 
realmente a vestem quando acreditam e sentem que há justiça, 
equidade e sinceridade na alta administração, ou seja, o exemplo 
vem de cima e sempre fala mais alto. Atitude vale mais que mil 
palavras.

Nesse estágio, a ARH começa a ser percebida como área 
estratégica, onde seu papel é adequar-se às estratégias de negócio 
e garantir sua implementação nos processos produtivos. Para 
Staehle (1990 apud FISCHER, 2002), a principal responsabilidade da 
administração de recursos humanos é integrar harmoniosamente 
as áreas entre si e com a estratégia da organização. 
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A abordagem estratégica da ARH marcou um novo período, 
caracterizado pela elaboração de políticas e práticas que se 
adaptassem às novas necessidades. Soluções padronizadas que 
atendessem a todas as organizações em qualquer tempo não 
atendiam a demanda, então cada organização definiu-se por um 
ramo de negócio com suas estratégias correspondentes. 

Nesse contexto, segundo Fischer (2002), emergem temas 
como estratégia competitiva, vantagem competitiva, reengenharia, 
reestruturação e competências essenciais que suportam a nova visão 
de gestão de negócios na Administração de Recursos Humanos. O 
sistema de liderança de RH da organização deve constantemente 
avaliar o comprometimento pessoal dos membros da alta direção 
no estabelecimento, na disseminação e na atualização de valores e 
diretrizes organizacionais que promovam a cultura da excelência, 
levando em consideração as necessidades de todas as partes 
interessadas.

Além disso, deve-se observar como a alta direção analisa 
criticamente o desempenho global da organização e se há formas 
de interação sistemática com todas as partes interessadas, de 
modo a demonstrar pessoalmente o seu comprometimento com 
o bom desempenho e os resultados da organização. É importante 
possuir formas de identificação das pessoas com potencial de 
liderança, para que possam ser desenvolvidas em relação às 
competências necessárias e, acima de tudo, efetuar regularmente 
ciclos de avaliação e melhoria das práticas de gestão e dos padrões 
de trabalho relativos ao sistema de liderança da empresa.

Segundo Fischer (2002), a principal função do ARH no modelo 
de gestão competitivo é mobilizar essa energia emocional, através 
da ação de desenvolver e estimular as competências humanas 
necessárias para que se concretizem. Segundo Fleury e Fleury 
(2004), falar de competências é contextualizar a questão. Ter 
conhecimento e habilidade por si só não gera competência, no 
entanto, se há a comunicação e a utilização em uma relação 
com um determinado contexto, cria-se um ambiente propício à 
geração de competências. 

A noção de competência está ligada a verbos e expressões 
como: saber agir, mobilizar recursos, interagir saberes múltiplos 
e complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir 
responsabilidades e ter visão estratégica. Numa visão empresarial 
as competências devem agregar valor à organização e aos 
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indivíduo que nela atuam. Definitivamente não basta ter apenas 
conhecimento, mesmo tendo a real visão de que o saber elimina 
a insegurança. Além do conhecimento é necessário ter atitude, 
agregar serviços aos produtos, melhorar atendimento, melhorar 
distribuição e logística, atender com prestatividade toda a cadeia 
cliente fornecedor.

Nesse movimento em que as mudanças acontecem de forma 
rápida, imprevistas e inesperadas a ARH ganhou novos ares, pois 
não bastava garantir apenas as políticas de Recursos Humanos, era 
necessário atuar de forma estratégica com as pessoas, parceiros 
da organização (CHIAVENATO, 1997).

As atividades relacionadas à gestão de pessoas exigem que 
o gestor de Recursos Humanos tenha uma atuação intensa no 
processo, pois a mudança de cultura é o seu principal campo de 
atuação. No gerenciamento estratégico, o gerente de RH não pode 
ser um mero administrador de rotinas relacionadas com o pessoal, 
pois essas não precisam de um gestor já que elas acontecem de 
forma padronizada dentro do processo. O papel dele deve ser o 
de coordenar muito bem o processo como um todo, atendendo à 
expectativa da organização onde deve ser implantada a cultura do 
lucro que é o verdadeiro objetivo organizacional.

Todas as atividades que visam ao aumento o lucro da organização 
só serão passíveis de uma boa execução se os indivíduos que 
nelas atuam estiverem comprometidos e motivados para isso. 
E para tanto, a organização depende do comportamento dos 
colaboradores que devem ser direcionados ao cumprimento de 
metas e motivados por meio de um clima organizacional saudável. 
Consequentemente, todo o trabalho para implantar a cultura do 
lucro na empresa depende do gestor de RH compreender seu 
papel no processo que levará as pessoas e a organização ao 
sucesso.

Na verdadeira liderança, a palavra chave é influência. O líder 
deve exercer a influência sobre a vontade sobre as pessoas, sempre 
ciente de que o seu maior papel como gestor de RH é motivar as 
pessoas, tendo a mente aberta para as possibilidades de inovação, 
tanto de gestão como tecnológicas. As boas ideias devem ser 
aproveitadas e transformadas em ações que gerem desafios para 
tirar as pessoas da zona de conforto. Na atualidade é preciso buscar 
excelência, tecnologia, novos talentos, produtividade, eficiência e 
eficácia, que dará uma certeza da efetividade da equipe no trabalho.
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A ousadia é que determinará os limites das ações inerentes ao 
plano de trabalho de cada um, sendo que ela ocorrerá de acordo 
com o nível de motivação que for estimulado. A motivação faz 
toda a diferença, e o momento atual leva as organizações a 
repensar no melhor posicionamento da liderança, pois esta é que 
determina o equilíbrio da equipe. O papel da liderança é ver o que 
todo mundo vê, mas de forma diferente. É importante buscar o 
equilíbrio da equipe trabalhando o comprometimento de cada 
membro, aprimorando os produtos e serviços que vão conquistar 
mais clientes e buscar a fidelidade de quem faz a empresa existir. 
O verdadeiro líder tem essa visão.
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Seção 2

Motivação profissional e pessoal 

2.1 Conceitos de motivação

As organizações são formadas por pessoas que trazem em si 
um padrão de comportamento humano com causas específicas e 
subjetivas. Essas causas vêm de um mundo interior que impulsionam 
as realizações como atingir metas, satisfazer necessidades e desejos, 
e a isso chamamos “motivação”. Ela é responsável pela persistência 
e esforço do indivíduo na realização de um desejo e faz com que a 
partir de uma causa se busque suprir a falta de algo. Por exemplo, se 
a causa é fome, isso vai fazer com que se procure comida; se a causa 
é um fracasso, isso vai motivar o indivíduo na busca do sucesso; se a 
pessoa se sente doente, vai buscar a cura, e assim por diante.

Toda a necessidade gera uma tensão interna no indivíduo, 
não importa se é uma necessidade fisiológica, uma necessidade 
psicológica ou uma necessidade social. É essa tensão que vai gerar o 
motivo, que nada mais é do que estímulos internos que irão provocar 
o desejo de realizar algo que o satisfaça para reduzir essa tensão. Por 
isso a importância da motivação para o desenvolvimento do trabalho, 
a partir do comportamento de cada um, com o cuidado de uma ação 
motivacional saudável e rentável que vai trazer benefícios tanto ao 
sujeito como à organização.

Se a motivação é um estado interior que induz o sujeito à ação 
e que o leva a se comportar de maneira específica, dependendo do 
motivo de cada um, então cabe à organização ampliar sua eficácia 
por meio do conhecimento do que motiva seus colaboradores. 
Podemos definir a motivação como a necessidade, a vontade e até 
mesmo o desejo do sujeito em alcançar objetivos e metas, sendo que 
o motivo individual é que diverge e faz com que as pessoas tenham 
um comportamento específico e diferenciado uns dos outros. 
Essas diferenças fazem com que cada indivíduo tenha sua própria 
personalidade, valores, desejos, atitudes, motivações, conhecidos 
como fatores internos e que se sujeita aos fatores externos do 
ambiente em que está inserido.

Não é possível falar em motivação sem envolver a interação 
entre os indivíduos e a organização, pois é exatamente esse fator 
que explora as relações entre o indivíduo e organização, tais como: 
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o comportamento humano, os papéis exercidos por cada um, o 
grupo em si, a liderança, o conflito, o feedback e principalmente a 
humanização nas relações de trabalho. Por meio dessa interação 
é possível compreender a interrelação entre as expectativas da 
organização, os resultados alcançados e o nível de satisfação 
que envolve as pessoas que participam de todo o processo. Os 
pressupostos teóricos que fundamentam as políticas e as práticas de 
recursos humanos também são observados, buscando integrar os 
vários subsistemas e os impactos de sua operacionalização, assim 
como as tendências contemporâneas do assunto em questão.

Essa interação entre os indivíduos e as organizações é de extrema 
importância para a sociedade, entendendo que praticamente tudo de 
que o ser humano necessita é feito e produzido nas organizações, e 
estas, por sua vez são, formadas por recursos humanos, materiais e 
financeiros, concluindo-se que nelas os indivíduos passam uma boa 
parte de seu tempo e de sua vida. A complexidade dessas organizações 
se faz palpável quando se visualiza sua estrutura de forma abrangente, 
assim, compreender todo esse sistema organizacional ajuda as 
pessoas a se comportarem de forma coerente, baseando-se em suas 
motivações pessoais para atingir os objetivos da organização que irão 
contribuir para a realização de seus desejos pessoais.

Embora o estudo da motivação venha desde a Antiguidade, 
somente a partir da Escola de Relações Humanas que houve realmente 
um interesse em priorizar a satisfação do indivíduo, buscando-se 
um aprofundamento nas questões relativas aos aspectos humanos 
afetivos e pessoais. A princípio, nas teorias clássicas e científicas, o 
enfoque motivacional dava ênfase à remuneração como principal 
fator de motivação para a produção, mas conforme os estudos e 
análise foram se afunilando, constatou-se que a maior preocupação 
estava em manter-se no emprego, concluindo-se que além da 
remuneração havia outros fatores motivacionais de aspecto relevante 
para se levar em consideração.

A motivação tem caráter individual e está sob o controle de 
cada um, o que leva à conclusão de que cada pessoa é única e a 
motivação depende do estímulo e da escolha do comportamento 
empregado. Para satisfazer suas necessidades pessoais, o indivíduo 
se empenha na realização de ações para atender objetivos que 
impactarão na satisfação de seus desejos. Não é possível medir a 
motivação de forma direta, o que se mede são as ações realizadas, 
o comportamento motivado e, principalmente, as forças internas 
e externas que exercem influência na capacidade de realização do 
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indivíduo.

Para motivar o ser humano, é necessário conhecer suas 
necessidades e seus desejos. A partir dessa premissa, estimula-se o 
indivíduo para que tome ações que irão suprir a sua necessidade que 
pode ser de ordem fisiológica, psicológica e de autorrealização. O 
ser humano é insaciável, sempre insatisfeito, e por isso está sempre 
buscando novos desafios e realizações, e isso gera nele a motivação 
para agir, sempre com a intenção de satisfazer suas necessidades. 
Uma necessidade satisfeita, portanto, não é motivação para que ele 
permaneça no mesmo nível, o que gera nele o impulso de luta, batalha 
e o que o leva a isso é sempre determinado por alguma necessidade 
real ou aparente.

O indivíduo satisfeito em suas necessidades fica motivado 
a produzir com mais eficácia e empenho, gerando para a 
organização em que atua maior produtividade. No processo 
produtivo da organização, a ferramenta mais importante para 
melhorar o desempenho funcional é a motivação e os líderes 
precisam ser sensíveis na utilização dessa ferramenta para que 
o trabalhador esteja satisfeito e se sentindo valorizado, pois eles 
procuram motivos para viver e são movidos pelos estímulos e 
por forças capazes de satisfazer seus desejos. As necessidades 
das pessoas são infinitas, considerando a complexidade do ser 
humano que nunca está satisfeito com o que tem, pois sempre 
sentirá falta de alguma coisa que o levará a uma nova busca e, 
consequentemente, a uma nova motivação. As organizações que 
almejam sucesso propiciam o sucesso aos seus colaboradores, e 
dessa forma um satisfaz a necessidade do outro.

2.2 Tipos de motivação 

Há uma diversidade de tipos de motivação porque as 
necessidades e expectativas dos indivíduos são muitas. Estas 
estão divididas entre motivação intrínseca e motivação extrínseca.

• Chamamos a motivação de intrínseca quando há 
para o indivíduo as recompensas psicológicas tais como 
reconhecimento, valorização e respeito. 

•  A motivação extrínseca se traduz quando há recompensas 
tangíveis como salários, benefícios e promoções.

Em um ambiente organizacional muitas diferenças e 
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dificuldades são encontradas pelos líderes das equipes e seus 
colaboradores. As organizações devem encarar a motivação 
pessoal e profissional como prioridade para encontrar o equilíbrio, 
solucionando os problemas e transformando as ameaças em 
oportunidades e os pontos fracos em força. O capital humano 
continua sendo o ativo mais importante da organização e por isso 
deve ser tratado como prioridade ao receber valorização contínua, 
devendo ser proporcionado a estes uma qualidade de vida e bem-
estar. 

É importante salientar que, com o advento da globalização, a 
concorrência entre as empresas se tornou mais acirrada, gerando 
com isso um nível de estresse bárbaro, e para minimizar o impacto 
negativo nas pessoas é necessário que seja proporcionado a elas 
um ambiente de trabalho estimulante, com possibilidades de 
desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional de forma 
individualizada. A humanização nas empresas contribui para que 
haja êxito nos resultados previstos, cientes de que a interação entre 
líderes e liderados é a mola propulsora que fará com que todos se 
empenhem e coloque seus conhecimentos, habilidades e talentos 
a serviço da organização.

Entender qual o tipo de motivação que vai gerar mais influência 
no indivíduo é fundamental para que as ações sejam focadas na 
expectativa de cada um. Dessa forma, tanto a motivação intrínseca 
como a extrínseca servem para atingir os objetivos da organização 
e do indivíduo. Assim tudo depende do momento e da etapa pela 
qual a pessoa está passando e cabe à liderança da organização 
estar atenta a cada situação. O líder de verdade possui a visão 
com diagnóstico de sua equipe e sabe perceber e entender as 
dificuldades, sabe enxergar as oportunidades e influenciar sempre 
as pessoas a repensarem o negócio, a carreira com entrega e 
superação para não entrarem para a fila dos negativos de plantão 
que estão sempre descontentes e desmotivados. 

Não é um trabalho fácil estimular a motivação, muitos estimulam 
o movimento achando que é motivação. Há uma grande diferença 
entre um e outro sendo muito importante o discernimento de 
cada um, mesmo porque os dois são importantes e devem ser 
utilizados, mas cada um no seu tempo certo.

• Movimento é fácil e tem resultados rápidos.  

• Motivação é difícil e tem resultados duradouro

Quando o impulso inicial parte de uma terceira pessoa e o 
indivíduo realiza algo para evitar punição é porque houve uma 
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situação de ser posta em movimento, ou seja, ele agiu pelo 
estímulo externo. Porém se a iniciativa para realizar algo vem 
do próprio indivíduo, impulsionada por uma necessidade ou um 
desejo interior, isso significa que a pessoa está motivada.

No movimento ou motivação extrínseca a ação dura somente 
enquanto ela estiver sendo influenciada para isso, portanto, se 
houver a interrupção dos estímulos, tudo volta a ser como antes e 
até pior, pois a insatisfação se manifesta. Já a motivação intrínseca 
se traduz na verdadeira motivação, pois a ação do indivíduo se 
perpetua de forma constante, com isso não há altos e baixos e 
com o auxílio de treinamento os efeitos são ainda mais duradouros.

2.3 Ciclo da motivação 

O ciclo motivacional baseia-se nas necessidades individuais que 
ainda não foram satisfeitas e em um ambiente organizacional cabe 
ao gestor o papel de estimular os seus colaboradores. Se uma 
equipe vai bem é mérito do gestor, e se ela vai mal também cabe a 
ele a responsabilidade e, por isso, deve estar atento às necessidades 
pessoais de cada indivíduo, pois é o suprimento delas que vai gerar 
para a empresa um maior desempenho desses colaboradores. 

São seis etapas que compõe o ciclo motivacional, começando 
pelas necessidades individuais que não foram satisfeitas, pois estas 
geram uma procura de possibilidades para satisfazê-las; escolhe-
se, então, uma das possibilidades elencadas para atingir o objetivo 
almejado e elege-se uma ação para suprir a necessidade não 
satisfeita, unindo o objetivo pessoal ao profissional.

Após essa fase é feita uma reavaliação da situação e, então, 
é o momento do indivíduo definir se está motivado ou não para 
satisfazer sua necessidade através da possibilidade oferecida. 
A seguir é feita uma verificação para avaliar se as expectativas 
foram atendidas e as necessidades foram satisfeitas e o objetivo 
foi alcançado. Se tudo correu bem, tanto o indivíduo como as 
organizações estarão satisfeitos, porém no caso de não se ter 
atingido o objetivo, duas situações pode ocorrer: se houver uma 
reação positiva do indivíduo, o mesmo irá tentar superar o desafio 
imposto, porém se a reação for negativa, ocorrerão sentimentos de 
frustração que poderão interferir nos resultados esperados, pois a 
resposta do empregado será negativa também para a organização. 

O ideal é a motivação que está internalizada no indivíduo e não 
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necessita da influência de outro. Essa é a motivação que responde 
melhor e com maior duração, já que o indivíduo está sempre 
disposto a cumprir seus objetivos, custe o que custar.

2.4 Motivação para o desenvolvimento pessoal e profissional

As organizações têm necessidade de cumprir as metas 
traçadas para atingir o objetivo de alcançar resultados positivos 
que vão proporcionar o seu desenvolvimento e crescimento, 
mas, para tanto, depende da ação do ser humano. Este, por 
sua vez, para atender à expectativa da organização depende de 
ter o seu comportamento motivado, e para estar motivado, o 
indivíduo necessita ter uma finalidade, concluindo-se, com isso, 
que o comportamento é sempre orientado e dirigido para algum 
objetivo. Esse objetivo do indivíduo é pessoal e ele sempre age 
movido por um impulso de satisfazer um desejo, uma necessidade 
que são os motivos do comportamento que o conduzirão para 
a ação. Independente de o objetivo pessoal ser consciente ou 
inconsciente fica clara a importância de associar as atitudes 
motivacionais aos objetivos pessoais que vão influenciar de forma 
direta no comportamento do colaborador, o que vai refletir no 
seu desempenho.

A relação entre a motivação, o desempenho e o 
comportamento merece uma atenção especial para entendermos 
por que um reflete no outro de forma tão direta. O desempenho 
se manifesta por meio do comportamento humano, que, por 
sua vez, é consequência de algum tipo de motivação, que pode 
ser provocada por uma situação de ordem interna ou externa. 
Os motivos internos são o que estimula o indivíduo a ser capaz 
de realizar determinadas tarefas e o torna incapaz para outras, 
ou seja, é o que faz com que ele se sinta atraído por algumas 
coisas e o afasta de outras com as quais não se identifica. São 
impulsos de natureza psicológica e fisiológica, influenciados por 
necessidades, aptidão, habilidades, atitudes entre outros, que o 
levam a agir.

Por outro lado, os motivos externos exercem influência sobre 
o indivíduo porque ele vislumbra a oportunidade de atender a 
sua necessidade ou desejo, ou seja, são estímulos ou incentivos 
que o meio em que está inserido oferece a ele para atender aos 
seus objetivos pessoais, representando uma recompensa a ser 
alcançada. São duas as categorias em que os motivos externos 
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estão divididos: o trabalho e as condições que são oferecidas ao 
indivíduo para realizar as tarefas a ele confiadas.

Para compreender sobre a motivação do comportamento 
humano, é imprescindível ter pleno conhecimento das 
necessidades humanas, pois são elas as principais motivadoras 
do comportamento e do desempenho. Muitos autores em suas 
pesquisas constataram que certas necessidades humanas são 
fundamentais, mas existem outras que não se consegue explicar 
e, independente de serem forças palpáveis ou não, elas levam o 
indivíduo a ter um determinado comportamento. Dessa forma, a 
motivação está relacionada ao comportamento que é provocado 
pelos desejos ou necessidades que vem de dentro do ser humano 
e que o direcionam para alcançar objetivos e atender às suas 
expectativas.

São três os níveis de motivação pelas quais o homem evolui 
ao longo de sua vida, começando pelos níveis mais baixos e, 
à medida que suas necessidades básicas vão sendo atendidas, 
passa para níveis mais elevados. A evolução desses níveis difere 
de pessoa para pessoa, dependendo do grau de satisfação das 
necessidades de cada um, sendo que essas diferenças individuais 
exercem influência quanto à duração, intensidade e fixação 
em cada uma das fases. Embora a diferença dos níveis entre as 
pessoas seja considerada normal, os estudiosos estabeleceram 
uma forma genérica das necessidades humanas. Maslow, por 
exemplo, estabeleceu uma teoria com base na hierarquia das 
necessidades, e os três níveis de motivação, dos quais falamos 
anteriormente, correspondem às necessidades fisiológicas, 
psicológicas e de autorrealização na pirâmide.

Já para Herzberg só as necessidades de ego-status e 
autorrealização são responsáveis diretas pela motivação do 
ser humano para gerar resultados maiores para a organização, 
trabalhando com entusiasmo e eficiência. Ele acredita que, para 
suprir somente as necessidades básicas, o homem não está 
estimulado a produzir além daquilo que necessita. Já o indivíduo 
com necessidade de status e autorrealização se empenha mais 
e produz além porque tem em si uma ambição de crescimento 
maior, porque não deseja apenas, comer, vestir e ter saúde. Ele 
quer casa mais confortável, carro do ano e melhor equipado, 
cargo que lhe dê maior visibilidade, enfim, é o que o move para 
produzir muito mais e melhor.
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Seção 3

RH estratégico com foco no cliente

3.1 Recursos Humanos estratégicos

O novo conceito da Administração de Recursos Humanos 
tem como objetivo administrar estrategicamente as pessoas. Para 
Albuquerque (1999 apud Fleury; Oliveira Junior, 2002), há uma 
evolução do conceito de ARH resultado da crescente necessidade 
de orientação para planejamento e de intervenções gradativas com 
orientação estratégica, visando à mudança do modelo de controle 
para o de comprometimento. 

O comprometimento organizacional estabelece o vínculo da 
pessoa com a organização. É um compromisso assumido e ocorre 
uma troca de acordo com os objetivos organizacionais e do indivíduo. 
Esse vínculo pode ser estabelecido de diversas formas, mas de acordo 
com Bastos (1993 p. 52, grifo do autor), o vínculo organizacional pode 
ter cinco abordagens:

• Atitudinal: o indivíduo se identifica com a 
organização e com os objetivos dela e deseja manter-se 
como membro, de modo a facilitar a consecução desses 
objetivos. O comprometimento afetivo é aquele associado 
à ideia de lealdade, desejo de contribuir, sentimento de 
orgulho em permanecer na organização. 

• Calculativo ou instrumental: comprometimento 
como função das recompensas e dos custos pessoais, 
vinculados à condição de ser ou não membro da 
organização. O comprometimento seria fruto de um 
mecanismo psicossocial de trocas e de expectativas entre 
o indivíduo e a organização, em aspectos como salário, 
status e liberdade.

• Sociológico: relação de autoridade e de 
subordinação. O comprometimento do trabalhador se 
expressa no interesse em permanecer no atual emprego 
porque percebe a legitimidade da relação autoridade/
subordinação. Dessa forma, os indivíduos levam para 
o trabalho tanto uma orientação para seus papéis de 
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subordinados, quanto um conjunto de normas que 
envolvem os modos corretos de dominação.

• Normativo: internalização de pressões 
normativas de comportamento.

• Comportamental: manutenção de determinadas 
condutas e de coerência entre seu comportamento e as 
suas atitudes. O comprometimento “pode ser equiparado 
com sentimentos de autorresponsabilidade por um 
determinado ato, especialmente se eles são percebidos 
como livremente escolhidos, públicos e irrevogáveis”. 
Dessa forma, as pessoas tornam-se comprometidas a 
partir de suas próprias ações, formando um círculo de 
autorreforçamento no qual cada comportamento gera 
novas atitudes que levam a comportamentos futuros, em 
uma tentativa de manter a consistência.

Müller et al. (2005) estudaram o comprometimento organizacional 
em supermercados tentando descrever a correlação entre 
comprometimento organizacional e a obtenção dos objetivos da 
empresa e, de acordo com Pinto Junior (2001), dentre os preditores 
de desempenhos, a característica do vínculo do indivíduo com a or-
ganização é um dos mais fortes. Sendo assim, o comprometimento 
organizacional é um dos preditores importantes de desempenho 
organizacional. As características de personalidades não têm grande 
significado no desempenho quando comparado com o suporte 
material, o suporte do chefe e o comprometimento.

O que podemos extrair na leitura que fazemos dos estudos de 
Pinto Junior (2001) é que o indivíduo traz consigo as marcas de tudo 
que sofreu, viveu, absorveu e que gerou nele as características que 
o faz ser quem ele é. No seu livro O trabalho com crianças vítimas 
de violência sexual e doméstica: promovendo a resiliência, o 
autor aborda muito bem esse contexto. Somos o reflexo do que 
vivemos na infância e, quando esta nos trouxe traumas, precisamos 
então aprender a ser resilientes para vencer os obstáculos que se 
apresentam na vida adulta. As empresas devem estar preparadas 
para lidar com seres humanos, compostos de qualidades e defeitos, 
e fazer com que as características pessoais não interfiram no 
desempenho organizacional.

Dessa forma, a Administração de Recursos Humanos procura 
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atuar com o comprometimento organizacional, que vai impactar 
nos resultados da empresa avaliados por meio do desempenho 
de cada colaborador. O feedback é uma importante ferramenta 
gerencial que proporciona a oportunidade de direcionar e melhorar 
a atitude de cada colaborador na obtenção de melhores resultados. 
A utilização dessa ferramenta pode ser feita tanto pelos líderes como 
pelos liderados. É uma via de mão dupla e, se bem administrada, 
gera ganhos extraordinários tanto para o indivíduo como para a 
organização. Cabe a cada um expor o que é bom e o que pode ser 
melhorado, o que é ruim e pode ser eliminado. É muito importante 
essa troca entre as pessoas, porém ela deve ser feita de forma 
saudável, não invasiva e respeitosa.

Por meio do feedback é possível conhecer os pontos fracos 
e os pontos fortes de cada um e, assim, promover melhorias 
técnicas e comportamentais. É aconselhável que o feedback ocorra 
espontaneamente dentro da rotina operacional e não apenas 
uma vez por ano na avaliação de desempenho. O feedback se 
bem administrado é extremamente estratégico na administração 
das atividades das pessoas. É fundamental e responsável pelo 
desenvolvimento pessoal e para a melhoria do relacionamento entre 
o quadro funcional com o objetivo de cumprir metas e resultados 
nos processos organizacionais.

Cada pessoa é única e tem um jeito próprio de agir, com 
comportamento distinto e jeito de agir, fazer e reagir diferente 
diante das situações. Por isso é necessário respeito dando ênfase 
ao profissional preocupando-se em misturar a vida pessoal do 
indivíduo. O propósito de um feedback deve ser estimular e não 
inibir, reforçar o comportamento positivo, ajudando o próximo a ter 
atitude positiva frente a um determinado problema, buscando a sua 
solução e melhorando sua autoestima e autoconfiança. O gestor 
estratégico faz questão de receber feedback dos seus colaboradores 
ou superiores porque sabe que é extremamente importante para 
seu próprio desenvolvimento profissional e para o sucesso da 
organização, pois faz parte da sua função e responsabilidade 
promover o desenvolvimento de pessoas dentro da organização.

3.2 Gestão de pessoas

Com o surgimento da competitividade foi exigida uma nova 
atuação da Administração de Recursos Humanos (ARH). Conforme 
expressa Fischer (2002), a necessidade de se estabelecer uma 
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correlação direta entre o desempenho das pessoas no trabalho e 
os resultados organizacionais se intensificaram a ponto de requerer 
nova definição conceitual para a ARH. Embasada pela sua atuação 
estratégica, caracterizada pela descentralização e assessoria às 
demais áreas da organização, nos anos 1990 a ARH recebeu a 
denominação: Gestão de Pessoas. 

A ARH agora, denominada de Gestão de Pessoas, tem como foco 
de atuação a gestão de competências, em que a gestão tem caráter 
de ação com atenção voltada para as pessoas, demonstrando a 
preocupação com o fator humano na empresa (FISCHER, 2002).

Esse novo modelo propicia à organização desenvolver uma 
cultura organizacional de competência e resultado, o que 
pressupõe mudanças profundas na estrutura organizacional, nos 
sistemas, nas políticas e nas práticas, como também na mentalidade 
organizacional e das pessoas. 

Cabe à organização articular uma combinação equilibrada das 
várias competências que possui em seu quadro de pessoal para 
criar, desenvolver e oferecer ao mercado produtos e serviços 
diferenciados, criando sua vantagem competitiva. Perante 
um mercado extremamente dinâmico, torna-se estratégico 
à organização associar a competência essencial a um ciclo 
sistemático de aprendizagem em que esteja presente o processo de 
desenvolvimento de produtos, administração de pessoas e inovação 
tecnológica.

Questão para reflexão

Todo gerente de Recursos Humanos deveria ter este lema: “O 
verdadeiro RH aparece nos resultados da empresa”.

Observemos neste breve resgate histórico que a palavra mais 
recorrente foi ”mudança”. Esse termo representa a transformação 
de uma situação atual por outra, à qual ainda não estamos 
habituados. Para Chiavenato (1983), o mundo de hoje é marcado 
por mudanças constantes nas organizações com alterações 
estruturais e comportamentais. Essas alterações levam as 
organizações a um patamar de diferenciação e complexidade 
organizacional maior, conferindo às pessoas um nível de restrição 
e limitação de seu desempenho e comportamento.

Sabemos que a cada dia mais empresas utilizam recursos 
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Questão para reflexão

Responda com sinceridade:

Em uma situação de crise na empresa, qual é a área que sofrerá as 
primeiras consequências?

Quais processos sofrerão os primeiros impactos negativos 
relacionados a possíveis cortes? 

disponíveis no mercado para melhorar seus processos produtivos 
na busca de melhores resultados. Cada vez mais empresas 
necessitam de profissionais qualificados, proativos e que possuam 
uma característica primordial para os dias de hoje: sejam capazes 
de avaliar o processo como um todo (começo, meio e fim) dentro 
de uma visão sistêmica.

Profissionais com esse perfil são o sonho de grande parte dos 
empresários que almejam crescer em seu ramo de negócios e 
dependem de pessoas com talento, habilidades e conhecimentos 
para ajudá-los na obtenção do sucesso organizacional. Muitos 
deles possuem discursos eloquentes, com jargões muito bem 
elaborados, como esses:

”Nossos funcionários são as molas propulsoras dessa 
empresa...”

“O que seria dessa empresa sem vocês...”
“Se essa empresa é o que é... deve-se a todos os funcionários...” 

Daria para escrever inúmeras frases como essas que são ditas 
aos funcionários quando a empresa alcança metas, recebe um 
prêmio, uma homenagem ou até mesmo um reconhecimento 
por parte de uma autoridade reconhecida. Porém, se isso não 
for vivenciado na prática, acaba sendo um conteúdo inútil, pois 
quem fala não expressa em suas atitudes o que está tentando 
obter dos trabalhadores. É preciso que quem fale aja e viva o que 
está expressando. 

Quando uma equipe demonstra comprometimento e 
competência, os resultados positivos são alcançados pela 
empresa, pois não há sucesso sem a participação de todos. 
Contudo, nem sempre a relação entre empresa e equipe de 
colaboradores é tão simples.
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Para saber mais

Para saber mais

Para saber mais

A evolução da crise pode ser benéfica ou maléfica, dependendo de 
fatores que podem ser tanto externos como internos. Toda a crise 
conduz necessariamente a um aumento da vulnerabilidade, mas 
nem toda crise é necessariamente um momento de risco. Pode, 
eventualmente, evoluir negativamente quando os recursos pessoais 
estão diminuídos e a intensidade do estresse vivenciado pela pessoa 
ultrapassa a sua capacidade de adaptação e de reação.

Vimos até o momento questões importantíssimas sobre a gestão 
estratégica de Recursos Humanos e, para que isso ocorra, é necessário 
o seu envolvimento nas decisões estratégicas da organização. 
Sua participação no planejamento estratégico é obter juntamente 
com outras gerências o diferencial competitivo tão almejado pelas 
empresas.

Se avaliarmos nessa ótica, a área de Recursos Humanos é a primeira 
a ser afetada pelas decisões. Anos de trabalho de planejamento e 
desenvolvimento são descontinuados conforme o impacto da crise.

Uma estratégia para evitar que essa situação ocorra é alinhar os 
objetivos de RH com os objetivos organizacionais estratégicos, 
relacionando todos os programas com os resultados da empresa, 
cabendo ao gerente de Recursos Humanos oferecer metodologias de 
avaliação e melhoria nos processos não só relacionados a Recursos 
Humanos, mas para todos os processos da empresa, incluindo 
desenvolvimento, produção, execução, faturamento, engenharia, 
suprimentos, cobrança, atendimento, vendas etc. 

Conforme afirma Souza (2001, p. 1):

Torna-se necessário e urgente reinventar a área de RH. 
Os profissionais dessa área só conseguirão ser coautores 
das estratégias corporativas quando tiverem domínio dos 
diferentes negócios da empresa, visão estratégica, mente 
empreendedora e clara percepção das com-petências 
essenciais que fazem essa empresa ter lucro ou prejuízo.
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Muitas atividades desenvolvidas dentro da área de Recursos 
Humanos são meramente operacionais, podendo ser eliminadas, 
terceirizadas ou transferidas para outras áreas da organização, 
sobrando tempo para que os profissionais de Recursos Humanos 
se desenvolvam e implementem ferramentas de gestão capazes 
de alavancar e oferecer condições para melhoria dos resultados 
da empresa, podendo até atuar como consultores internos para 
melhoria dos diversos processos.

Para atender a essa demanda, profissionais de Recursos 
Humanos devem desenvolver competências necessárias para 
colocar em prática ações inovadoras com ênfase em resultados em 
conformidade com estabelecido no plano estratégico empresarial. 

Questão para reflexão

Welch (2005), autor do best-seller internacional Paixão por Vencer, 
consegue traduzir muito bem em uma frase a estratégia de Recursos 
Humanos nas empresas: ”o verdadeiro RH aparece nos resultados da 
empresa”.

Para saber mais

John Frances Welch Jr. (Jack Welch) nasceu em Salem, Massachusetts, 
EUA. Considerado como um mestre do planejamento estratégico, 
entrou na General Electric e fez com que a GE estivesse entre as 
primeiras em tudo o que produzia.

3.3 A atuação da gerência estratégica 

As mudanças que ocorrem numa sociedade em transformação 
trazem impactos no exercício da liderança. Para atender às 
exigências de um mercado que se torna a cada dia mais vulnerável 
e suscetível a essas mudanças, os gerentes devem desenvolver 
competências para pôr em prática ações inovadoras que gerem 
resultados de acordo com o que foi definido no planejamento 
estratégico empresarial.

É primordial desmistificar conceitos preconcebidos sobre 
a função e o papel da liderança, e ampliar a visão para que as 
ações realizadas pelos gerentes sejam todas direcionadas para o 
cumprimento das metas da empresa. Surge, então, a necessidade 
de uma liderança moderna e eficaz, considerando as diferenças 
individuais com tratamentos diferentes e direcionados. É importante 
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observar nessa linha de liderança a maturidade do subordinado e o 
conhecimento da tarefa que ele executa.

De acordo com o desempenho do colaborador, a liderança 
deve se adequar à maturidade de cada colaborador, sempre 
direcionando para o cumprimento do plano estratégico, traçado 
pela alta administração. É no dia a dia que a gerência se desenvolve 
através da melhoria sistemática da performance que passa a 
ser a chave do sucesso organizacional, em que a aplicação 
de conhecimentos, habilidades e técnicas agregam valor aos 
resultados. As atividades que não agregam nenhum valor, se não 
forem de ordem burocrática ou legal, devem ser subtraídas do 
processo, pois estão ali por mero capricho de pessoas que insistem 
em dar importância a um tipo de ação que não se diferencia do 
concorrente, apenas equipara a ele. A estratégia é uma questão de 
diferenciação e não de equalização frente à concorrência.

Quando incorporada pelas outras áreas, a estratégia pode 
ajudar a organização com muitas ações de melhoria que irão 
estimular os colaboradores a terem foco nos clientes e priorizá-los 
sempre. É muito claro que, para atender à perspectiva financeira, 
é fundamental que os clientes estejam satisfeitos e usando os 
produtos e/ou serviços da empresa, mas para quem realmente tem 
a responsabilidade e o poder de fazer isso são os colaboradores 
que devem estar motivados e interessados em atingir os objetivos 
propostos pela alta administração, que terá como responsabilidade 
prover as necessidades daqueles. Isso faz toda a diferença.

Os gestores devem ser estrategistas, e sua participação nas 
reuniões irá decidir os rumos da organização. As empresas 
que querem melhorar seus resultados agem priorizando seus 
colaboradores que são o principal ativo, considerado como        
Capital Humano. Ao agir dessa forma, a alta administração procura 
dar oportunidade do desenvolvimento das competências e faz 
com que os gerentes sejam agentes de mudanças preparados 
para promoverem um clima melhor no ambiente de trabalho, 
propiciando para a empresa colaboradores mais competitivos e 
lucrativos.

Ao atuar de forma estratégica, os gerentes passam a exigir 
mais do perfil pro-fissional que irá atuar na empresa, tomando 
os cuidados de escolher profissionais adequados ao cargo e à 
função que irão executar, pois isso refletirá no futuro da empresa. 
Sabemos que não há atuação estratégica em tempo integral, e 
isso nem é necessário, pois a atuação tática e operacional é tão 
fundamental como a estratégica, cada uma no seu papel. Se não 
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houver a operacionalização, não há o cumprimento dos objetivos, 
pois eles só acontecem com a execução das ações que ocorre no 
nível tático e operacional da organização.

Para acompanhar as constantes mudanças que ocorrem no 
ambiente organizacional, as empresas têm necessidade de investir 
tanto na aquisição de ferramentas de gestão, quanto em pessoas 
para compor seu quadro funcional, que sejam qualificadas e aptas 
no exercício das funções inerentes aos cargos disponíveis. Na 
busca desses profissionais a empresa necessita ter um profissional 
de RH que ajude a alta administração a identificar os que estão 
mais preparados.

3.4 Falhas gerenciais 

Em qualquer campo de atuação, as pessoas são a base do 
sucesso ou do fracasso do empreendimento proposto. Os 
executivos com larga experiência no mercado são unânimes 
em afirmar que tudo é mais fácil se, no processo de seleção, 
são escolhidos os talentos certos, e durante todo o processo de 
parceria prevalece na relação o respeito e a confiança absoluta 
neles, a valorização dos pontos fortes de cada um e a definição de 
objetivos desafiadores e compartilhados.

Esses pontos são fundamentais para o alto desempenho das 
pessoas e a missão do líder, nesse contexto, é estabelecer o 
resultado esperado, monitorar com frequência, provocar estímulos 
para que cada um encontre o próprio caminho, além, é claro, de 
propor ações corretivas para atingir os resultados planejados. 

Assim, o desempenho da função gerencial requer 
conhecimentos e habilidades que passam pelas dimensões técnica, 
administrativa, política e psicossocial. Essas dimensões possuem 
significados próprios, permitindo caracterizar não um único estilo 
de liderança ou gestão eficaz, mas qualidades que devem permear 
a ação do administrador. 

Sendo papel do gerente planejar, organizar, coordenar, 
controlar e avaliar o trabalho para que a organização possa atingir 
seus objetivos, ele deve possuir conhecimentos e habilidades 
aperfeiçoados de planejamento e controle das atividades 
organizacionais. 

Não há mais tempo para esperar definições do alto escalão 
das estruturas rígidas, é necessário proatividade na antecipação do 
atendimento às necessidades dos clientes. As transformações, a 
incerteza do cenário e a crescente infidelidade do cliente fazem 
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com que as empresas busquem novas formas de aproximação 
com a base da empresa: são elas que fazem tudo acontecer, é 
preciso pensar mais, pró-agir, projetar, inventar. O desafio passou a 
ser a qualidade nas ações e decisões com maior rapidez e por isso 
as empresas adotam a descentralização do poder decisório.

A estratégia das organizações que atuam com visão em 
processos e desenvolvimento de projetos não é mais a de perder 
tempo com trabalhos burocráticos, como medir, avaliar, levantar 
todo o processo, com índices estatísticos e fórmulas matemáticas 
avançadas. Tudo isso passa a ser gerido por softwares de gestão. A 
gestão avançada de pessoas tende a ter um foco mais voltado para 
o negócio principal da organização, sendo que o conhecimento, 
a competência e o comprometimento passam a ser essência do 
trabalho aliada à atração e retenção de pessoas pelo talento. 

As maiores transformações para o desafio da Gestão de Pessoas 
se fazem presente por meio dos treinamentos. Os pensadores 
da aprendizagem empresarial assinalam que o ser humano está 
sempre aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Desen-
volver conhecimentos, habilidades e talentos duráveis é mais do que 
simplesmente treinar ou adestrar as pessoas para um determinado 
fim. O ambiente de mudanças traz consigo a característica do 
aprendizado constante e o desenvolvimento do capital humano 
para facilitar e promover a sobrevivência da organização.

Contudo, não basta a organização atuar nessa linha de 
treinamento e desenvolvimento da produção do conhecimento 
se as pessoas não possuírem a capacidade de absorver, reter e 
projetar informações de maneira seletiva, criativa e pragmática, 
com resultados concretos.

O gerenciamento planeja e acompanha sua execução cuidando 
de cada detalhe, sendo necessário ficar em estado de alerta. 
Deve-se ter flexibilidade com o andamento do projeto no do dia 
a dia, mas sem perder de vista o objetivo para o qual o projeto foi 
priorizado. A flexibilidade é necessária, mas com cuidado para não 
perder o controle e desviar do objetivo.

O gerente deve ter a capacidade de observação das 
características das pessoas, e atuar diretamente com os estímulos 
que produzirão a melhoria do desempenho de cada um. O líder 
é o responsável pelo sucesso ou fracasso do empreendimento, 
as falhas gerenciais relacionadas à Gestão de Pessoas produzem 
efeitos negativos tanto para a organização como para a vida 
pessoal dos envolvidos.

A principal característica do gerente é saber se comunicar 
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de forma clara e precisa com todos os envolvidos direta ou 
indiretamente. Saber conduzir a comunicação é meio caminho 
andado para a obtenção de sucesso sendo, portanto, o ponto 
principal, pois é por meio dela que as informações se convergem 
para serem processadas e divulgadas para toda a equipe. 

É importante que a comunicação seja oficializada e não deixe 
de ser comunicada, pois, quando falta comunicação, surgem 
informações duvidosas. Na falta de versão oficial, acabam 
circulando informações que diminuem o moral da equipe, 
podendo gerar conflitos sem uma razão concreta. A diplomacia é 
fundamental para lidar com pessoas e a comunicação deve ser um 
meio estratégico para minimizar impactos negativos. 

O gerente precisa saber envolver a equipe, o cliente e os 
fornecedores de tal forma que todos se sintam participantes e 
diretamente responsáveis pelo sucesso do negócio. É importante 
que o gerente conheça os interesses de todos os envolvidos; 
assim, ele deve ter a capacidade de observação das características 
das pessoas, além de atuar diretamente com os estímulos que 
produzirão a melhoria do desempenho de cada um. 

A conclusão final é de que o sucesso ou fracasso de um 
empreendimento depende do grau de comprometimento das 
pessoas.

3.5 RH — um ativo intangível

A possibilidade de a organização prosperar está na capacidade 
da liderança em influenciar os liderados para atingir os objetivos 
propostos, sendo necessário rever a essência do propósito de 
trabalho individual na composição do todo. Para tanto, é preciso 
que a organização tenha colaboradores altamente motivados e 
dotados de energia suficiente para mover a engrenagem, pois no 
cenário atual além da conquista diária do cliente, há necessidade 
da atenção com a concorrência que a cada dia se torna mais 
acirrada, destacando que em algum lugar há um desconhecido 
concorrente ainda por nascer que tornará a estratégia obsoleta. 

Os programas de gestão para os próximos anos deverão se 
pautar na criação de uma cultura de valorização do empregado 
como elemento gerador de eficácia e riqueza dando oportunidade 
de realização de sua capacidade intelectiva. Há uma tendência 
irreversível de que essa força intelectual irá influenciar positivamente 
na dinâmica patrimonial, sob a perspectiva de que um trabalhador 
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que consegue vislumbrar em seu trabalho o desenvolvimento de 
suas competências e de crescimento na empresa terá motivação 
para executar muito bem sua função na empresa. 

A ideia central é transformar, de fato, a empresa hierarquizada 
em uma estrutura mais plana, mais dinâmica e ágil onde os 
trabalhadores terão o pensamento estratégico permeado na 
operação, participando das decisões, levando-se em consideração 
seus conhecimentos e suas experiências. Com isso, somado à 
atualização de seus conhecimentos, e a obtenção das metas 
propostas, é possível o cumprimento das ações propostas na 
perspectiva do colaborador, valorizando o ativo intelectual. 
No entanto, para que a valorização do ativo intelectual ocorra, 
é importante alinhar os ativos intangíveis com a estratégia da 
organização. Os três componentes dos ativos intangíveis e 
essenciais para a realização da estratégia são:

• Capital humano: disponibilidade de habilidades, 
talento e conhecimento para executar as atividades 
requeridas pela estratégia.

• Capital da informação: disponibilidade de 
sistemas de informação, de infraestrutura e de aplicativos 
de gestão do conhecimento necessários para suportar a 
estratégia. 

• Capital organizacional: 

• conscientização e internalização da missão, da 
visão e dos valores comuns, necessários de executar a 
estratégia;

• disponibilidade de líderes qualificados, em todos 
os níveis hierárquicos, para impulsionar as organizações 
na execução da estratégia;

• alinhamento das metas e incentivos com a 
estratégia em todos os níveis hierárquicos;

• compartilhamento dos conhecimentos e 
recursos das pessoas com potencial estratégico 
(ANGONESI ,2006, P. 15).
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O papel estratégico dos ativos intangíveis não pode ser 
abordado de maneira isolada. É necessário um programa 
integrado para suportar o aprimoramento de todos os ativos 
intangíveis da organização. Os ativos intangíveis devem estar 
alinhados com os processos internos que criam valor para o 
cliente e geram lucro para o acionista. Com isso, ao desenvolver, 
alinhar e integrar o capital humano, o capital da informação e 
o capital organizacional compatibilizando-os com os processos 
críticos, a empresa gera  maior retorno para os seus ativos 
intangíveis.

Para concluir o estudo da unidade

Enquanto o nível gerencial não estiver nas decisões estratégicas 
da empresa, toda vez que ocorrerem mudanças ou eventual sinal 
de crise, sempre haverá descontinuidade de programas e projetos. 
É cada vez maior a exigência do envolvimento da área de RH na 
atuação focada nos negócios da empresa, devido principalmente ao 
mercado mais competitivo, em que é imprescindível a excelência em 
todas as atividades dos processos internos para se alcançar o sucesso 
esperado. Por mais óbvio que isso possa parecer, todos os olhares 
atualmente se voltam para o gerenciamento de pessoas, pois nada 
pode passar desapercebido. É necessário atingir o potencial máximo 
de cada colaborador, sem contudo desrespeitar seus limites, o que 
requer um desafio diário e muita dedicação.

As empresas sempre relegaram a Gestão de Pessoas a um 
segundo plano, mas atualmente a maioria delas está repensando suas 
estratégias e passando a gerir seu RH com um foco mais estratégico 
e alinhado aos seus objetivos organizacionais. Cada vez mais funções 
burocráticas deixam de ser tratadas como prioridade e passam a fazer 
parte das atividades com potencial terceirização e a prioridade volta 
para o planejamento da empresa.

Atualmente a necessidade da área de Gestão de Pessoas é 
identificar se os colaboradores estão preparados para executar a 
estratégia da empresa. O quadro funcional passa a ser visto como 
Capital Humano e, junto com a área finan-ceira, passa a ser avaliado 
como investimento e não como custeio, sendo que o potencial de 
cada colaborador passa a ser um ativo e se torna então importante 
agregar valor às pessoas, ajudando-as a utilizar o máximo de sua 
capacidade.

É fundamental harmonizar a estratégia e as metas, aproveitando 
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as capacidades de pessoas. Uma das formas de agregar valor à 
mão de obra é a gerência agir como orientador e direcionador das 
ações alinhadas aos interesses tanto da empresa como de seus 
colaboradores que precisam ser reconhecidos e valorizados. Porém 
há uma carência no mercado de líderes que realmente influenciem 
seus colaboradores de forma a direcioná-los no cumprimento das 
estratégias da empresa. Além disso, existe nos líderes o receio de não 
conseguirem atender e cumprir seu papel, mas as empresas estão 
cada vez mais exigentes e, apesar de pouco disseminado, esses 
conceitos estão adentrando nas empresas e passarão a ser premissa 
em curto prazo de tempo.

O papel do líder da área de RH está principalmente na 
responsabilidade de garantir que a alta administração perceba o valor 
das pessoas e façam investimentos para reter os talentos e mantê-
los alinhados com os objetivos da empresa. É necessário, então, 
entender que cada uma das pessoas que trabalham na organização e 
que são líderes devem ter claramente definida a sua responsabilidade 
na condução de seus liderados de forma a influenciá-los na operação 
eficaz das atividades.

O sucesso da organização vai depender dos processos internos 
bem definidos e do comprometimento das pessoas em executá-los.

Resumo

Cabe à organização articular uma combinação equilibrada das 
várias competências que possui em seu quadro de pessoal para criar, 
desenvolver e oferecer ao mercado produtos e serviços diferenciados, 
criando seu diferencial competitivo. 

Na presença de um mercado extremamente dinâmico, torna-se 
estratégico a organização associar a competência essencial a um 
ciclo sistemático de aprendizagem. Diante desse grande desafio, a 
organização deverá juntamente com a área de Recursos Humanos 
sair de sua passividade e ser a responsável e capaz de fazer uma 
gestão participativa com as pessoas, modelar e dimensionar as áreas 
com o objetivo principal voltado para o negócio da empresa, ser 
uma facilitadora interna dos projetos de mudança organizacional 
alinhadas ao mercado, atuar como consultora interna para melhoria 
dos processos, descentralizar suas atividades operacionais e capacitar 
os gestores para que eles atuem como verdadeiros gestores de 
pessoas, líderes motivacionais com objetivo em alcançar resultados, 
desenvolvendo projetos com foco nas diferenças individuais dos 
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clientes internos e preparar continuamente o profissional para o 
futuro, mantendo uma visão sistêmica das áreas da organização 
dentro do mercado onde ela atua.

Atividades de aprendizagem

 1. A Revolução Industrial culminou no desenvolvimento da economia, das 
relações sociais, das áreas de tecnologias e industriais. O desenvolvimento 
acelerado do processo de produção que já buscava a eficiência agora 
necessitava de uma melhor estruturação dos seus processos produtivos 
cujo objetivo era administrar com eficiência os recursos disponíveis. 
Segundo Chiavenato (1983), foi necessário dividir a organização em dois 
eixos. Descreva os dois eixos citado por Chiavenato.

2. Qual o objetivo de terceirizar ou transferir para outras áreas da 
organização as 
atividades operacionais desenvolvidas dentro da área de Recursos 
Humanos?

3.  O surgimento da competitividade exigiu uma nova atuação da 
Administração de Recursos Humanos (ARH), de forma que fosse possível 
mensurar a ligação entre o trabalho desempenhado e os resultados ou 
metas almejados. Embasada pela sua atuação estratégica, caracterizada 
pela descentralização e assessoria às demais áreas da organização, nos 
anos 1990 a ARH recebeu qual denominação?

4.  Os programas de gestão para os próximos anos deverão se pautar na 
criação de uma cultura de valorização do empregado como elemento 
gerador de eficácia e riqueza dando oportunidade de realização de 
sua capacidade intelectiva. Quais são os três componentes dos ativos 
intangíveis, essenciais para a realização da estratégia?

5.  Observamos nesse breve resgate histórico que a palavra mais recorrente 
foi “mudança”. Descreva o significado desse termo na Gestão de Pessoas 
no contexto organizacional.
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Unidade 3

Diagnóstico organizacional

A proposta desta unidade é desenvolver uma base 
de conhecimento e habilidades para que você possa 
utilizar o o diagnóstico organizacional como ferramenta 
de subsídio que auxiliem a organização a escolher uma 
estratégia ideal para o alcance da solução mais eficaz. 
O diagnóstico é parte fundamental para a consultoria e 
auditoria, em razão de promover a identificação de possíveis 
falhas e erros na administração da empresa e que pode estar 
minando os esforços nos seus resultados. Dessa forma, com 
o estudo proposto nesta unidade, o aluno poderá adquirir 
conhecimentos importantes e absorver a capacidade de 
discernir a diferença entre fatos concretos e inferências. Se 
o profissional não tiver capacidade crítica na avaliação pode 
incorrer em erros gravíssimos ao formatar o diagnóstico 
organizacional. Pretendemos mostrar também que o 
diagnóstico organizacional é um embasamento teórico, 
com muitas informações. Tais informações visam subsidiar 
a alta administração na tomada de decisões importantes na 
solução dos problemas que levaram a empresa a contratar 
a consultoria e a auditoria. Com isso, esperamos que o 
aprendizado proporcione um bom embasamento teórico 
que o leve a colocar em prática, utilizando o diagnóstico 
organizacional como uma ferramenta de gestão.

Objetivos de aprendizagem

Rinaldo José Barbosa Lima
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Iniciaremos esta seção falando sobre os fatores que levam as organizações 

a realizarem mudanças organizacionais, utilizando o método de diagnóstico 

organizacional, que é um estudo realizado nas organizações por meio de técnicas 

administrativas com o objetivo de identificar falhas ou pontos de atenção dentro 

da organização, bem como seus pontos positivos. Vamos aprender que uma 

análise criteriosa é importante, mas é imprescindível definir rapidamente o que 

fazer e o que precisa ser ajustado. Os objetivos do diagnóstico para uma boa 

gestão empresarial devem ser levados em consideração pela alta administração, 

sendo que a partir do diagnóstico é possível tomar decisões importantes para 

que a empresa seja competitiva e lucrativa. Mudanças são necessárias sempre 

que a empresa entra num ritmo de conforto, que geram conformismo e 

lentidão. No final desta seção, apresentamos uma abordagem sobre a análise do 

diagnóstico, que deve ser criteriosa e bem aproveitada para auxiliar nos ajustes 

necessários para que a organização se fortaleça e tenha um direcionamento 

seguro para o alcance dos objetivos pretendidos pela alta administração. É um 

processo onde se busca tirar uma fotografia da empresa, identificando as falhas 

e erros que geraram o problema que a empresa está enfrentando. Avalia-se a 

interação dos colaboradores com a empresa, na tentativa de obter o máximo 

dos colaboradores na contribuição das melhorias necessárias aos processos 

críticos. Traz em si a identificação de como ocorre a troca de esforços de 

cada um no sentido de maior satisfação, tanto para a empresa como para seus 

colaboradores.

Seção 1 | Diagnóstico organizacional 

Veremos nesta seção algumas ferramentas clássicas mais usadas pelos 

consultores externos na realização do diagnóstico organizacional, o método 

de aplicação e suas vantagens na obtenção de informações que irão compor 

o diagnóstico. Essas ferramentas são de grande utilidade e sua aplicação faz 

com que o diagnóstico seja mais preciso e com menor margem de erro. São 

ferramentas que garantem um trabalho aprimorado por meio do registro das 

informações levantadas durante todo o processo de investigação. Sua utilização 

se faz necessária na medida em que os volumes de informações exigem que 

haja um registro escrito para salvaguardar e garantir a veracidade do diagnóstico. 

São ferramentas básicas para a utilização de coleta de informação, análise e 

processamento das mesmas. O conhecimento das ferramentas apresentadas 

possibilitará ao aluno a utilização correta e eficaz nas diversas etapas do 

diagnóstico organizacional, sendo capaz de aplicá-las corretamente para 

diagnosticar os problemas e as possíveis soluções dentro do mesmo trabalho. 

Seção 2 | Ferramentas de diagnóstico
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Nesta seção veremos exemplos de algumas ferramentas de Gestão da 

Qualidade mais utilizadas nas organizações com o objetivo de identificar, avaliar 

e eliminar as principais causas de um problema, além elabora um fluxo de 

mapeamento de processos. 

Seção 3 | Ferramenta de auxílio à gestão

Nesta seção iremos conhecer o roteiro para a realização de um diagnóstico 

organizacional, avaliando os ambientes interno e externo, a estratégia empresarial 

adotada, a estrutura organizacional, a cultura e, por fim, os resultados empresariais. 

É importante a aplicação de técnicas para que todo o processo transcorra dentro 

do planejado e atenda aos prazos estabelecidos para cumprimento e entrega do 

relatório do diagnóstico à alta administração. A conscientização da necessidade 

de uma avaliação periódica da situação da empresa, mostrada por meio de um 

diagnóstico organizacional, é meio caminho andado em direção à correção 

das falhas que serão detectadas. O importante no roteiro para a realização de 

um diagnóstico é garantir a segurança e veracidade das informações. Não basta 

apenas identificar os problemas e falhas do processo e das pessoas, é muito mais 

relevante para o diagnóstico se ele vier acompanhado de sugestões e soluções 

propostas pelos próprios colaboradores envolvidos.

Seção 4 | Roteiro para realização de um diagnóstico organizacional
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Introdução ao estudo
O diagnóstico é uma ferramenta gerencial que tem por objetivo 

elaborar um check-up da organização, a fim de levantar todos os 
aspectos da empresa, sejam eles bons ou ruins. Deve ser uma prática 
no mínimo anual, pois permite que se tenha uma visão global da 
empresa, permitindo por meio do seu resultado a tomada de decisões 
que certamente vão gerar benefícios. Tais levantamentos servem para 
auxiliar na avaliação da situação atual da organização, fornecendo 
informações para a elaboração de planos de ação para melhoria do 
desempenho. Esses resultados buscam compor um comparativo 
interno e externo dos dados anteriores apresentados ou planejados 
em sua área de abrangência. 

Consiste na primeira etapa de um processo de consultoria e 
tem como objetivo disponibilizar para os dirigentes da empresa 
insumos capazes de oferecer as condições necessárias para a 
melhoria dos processos internos críticos ao cumprimento das 
metas empresariais, como também do aprimoramento de forma a 
alcançar o desempenho satisfatório, obtendo eficiência e eficácia na 
administração e execução das ações definidas em seu planejamento 
estratégico. O diagnóstico organizacional torna-se assim um raio X da 
situação da empresa naquele momento em que passa pelo processo 
de observação, identificação e análise.

A etapa em que ocorre a formatação do diagnóstico 
organizacional é parte crítica do processo de consultoria ou 
auditoria, porque é necessário se ater apenas aos fatos concretos 
e comprovados. Durante as entrevistas, podem acontecer 
muitas inferências devidas à percepção daqueles que estão 
envolvidos, sejam eles os colaboradores ou o próprio consultor. 
Vamos aprofundar nossos estudos e tentar, no decorrer do 
aprendizado, identificar a diferença entre fatos concretos e inferências. 
Contudo, nenhum estudo ou teoria é capaz de garantir que na prática 
isso não ocorra.
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Seção 1

Diagnóstico organizacional

1.1 Mudança organizacional

O mundo cada vez mais globalizado e em constantes mudanças 
afeta as organizações, que também necessitam de mudanças para 
sobreviver em um mercado de concorrência acirrada. Em boa parte, 
os principais esforços de mudança não deram bons resultados porque 
não foi uma mudança planejada. Quando surge a necessidade de 
mudança organizacional é necessário que se estabeleça nos líderes e 
nas equipes um senso de urgência, pois as transformações precisam 
ocorrer rapidamente para dar tempo de possíveis correções, caso 
haja necessidade.

No entanto, alguns cuidados são necessários para que pessoas 
que se sintam ameaçadas com a mudança não venham a obstruir 
o projeto de reorganização da empresa. Um líder inteligente 
vislumbra muitos problemas, mas também muitas oportunidades, 
e deve estar preparado e autoconfiante para promover a solução 
dos problemas e criar iniciativas a partir das oportunidades que 
se apresentam. O responsável pela condução das mudanças na 
organização precisa ser hábil no conhecimento do comportamento 
humano, pois ele esbarra muitas vezes na resistência de alguns 
que estão seguros e acomodados e se sentem ameaçados pelas 
mudanças que podem e certamente vão afetar a sua condição 
confortável.

A mudança, por menor que seja, precisa de uma coalizão 
administrativa forte, pois quanto mais pessoas forem envolvidas 
de forma positiva, melhor e mais rápido vai ser o resultado. Com 
essa coalizão, os interesses individuais passam a ser secun-dários 
e a mudança estrutural produz as mudanças de comportamento 
necessárias para a transformação, facilitando todo o processo. 
Porém só a urgência e uma equipe administrativa forte não é 
suficiente para a mudança, é importante e imprescindível que se 
tenha uma visão sensata e atingível.

Tão importante quanto ter uma visão sensata é a comunicação 
correta dela para todo o quadro funcional. A visão deve ser 
comunicada de tal forma que possa ser ab-sorvida e internalizada 
por todos, gerando, com isso, a vontade de vê-la se concretizar 
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na prática e fazê-la se tornar real. Com isso um maior número 
de pessoas estará se envolvendo porque acreditam na visão e 
desejam superar os desafios que impedem que ela se concretize. 
Com a visão incorporada, é importante cuidar para que não haja 
obstáculos que venham a bloquear a nova visão, sendo que muitos 
são imaginários, mas há outros que são reais e merecem atenção. 
A estrutura da empresa e seus processos internos geralmente 
são um bloqueio à visão, pois eles não ocorrem como deveriam 
e acabam por atrapalhar a ação das mudanças. Para que os 
Recursos Humanos da organização executem com objetividade 
e agilidade suas tarefas é necessário que os processos internos 
estejam claramente identificados, definidos e mapeados.

A ação do ser humano na organização é de fato o que determina 
os rumos da organização e quando a empresa precisa mudar para 
poder sobreviver e crescer, as pessoas precisam estar convencidas 
da necessidade dessas mudanças. A partir do momento que 
elas decidem mudar, a organização também muda e começa a 
evolução, e mais uma vez lembramos a importância da liderança 
encarar todos os obstáculos e agir de forma transparente com o 
quadro funcional. As transformações levam tempo para ocorrer, 
e para que as pessoas continuem motivadas para promover as 
mudanças é necessário que cada batalha seja comemorada, para 
marcar as etapas vencidas e gerar um novo ânimo para continuar 
em frente e vencer as que ainda estão por vir.

As conquistas em curto prazo devem ser percebidas por 
todos, mesmo que não tenham tido o envolvimento geral. Por 
isso, devem-se ressaltar as vitórias e comunicar para todos os 
colaboradores. A comunicação deve ser um processo priorizado 
e eficaz, pois da boa comunicação depende a confirmação dos 
resultados alcançados e a segurança de estar no caminho certo. 
A nova metodologia de gestão pode levar alguns anos para ser 
absorvida, e enquanto ela não estiver profundamente assimilada, 
não se deve considerar uma vitória final, pois pequenas conquistas 
não indicam que a guerra está vencida.

Quando o processo de mudança se inicia na organização, 
um cuidado que deve ser priorizado pela alta administração 
está relacionado às lideranças da empresa, que não podem ser 
confundidos com gerenciamento. É mais fácil gerenciar do que 
liderar, pois o primeiro se embasa em planejamento e orçamento, 
enquanto o segundo dá ênfase no estabelecimento da orientação 
que tem como base a visão do futuro e as estratégias que irão 
produzir mudanças para o alcance dessa visão. Quando se 
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dá ênfase para o gerenciamento, corre-se o risco da empresa 
morrer sufocada, pois a tendência desse modelo é se afundar na 
burocracia que torna os processos lentos e morosos. A empresa 
com esse modelo não dá chance para os colaboradores apren-
derem a liderar e não permeiam o pensamento estratégico por 
toda a organização.

É de fundamental importância no cenário atual do século XXI 
que toda a base operacional pense estrategicamente, pois os 
produtos mudam de forma surpreendente e produz mudanças 
nos desejos dos clientes. Não é mais possível continuar a produzir 
de forma mecânica, todos precisam ser inovadores e criativos, 
para que possam superar as barreiras da burocracia que impede 
o crescimento do ser humano em sua plenitude. Mesmo que a 
função do indivíduo pareça ser insignificante dentro da organização, 
não podemos desconsiderar o ser humano na sua essência, pois 
um colaborador do mais baixo escalão pode trazer contribuições 
riquíssimas para o negócio empresarial.

De acordo com Kotter (1999, p. 31):

O autor escreveu isso há mais de uma década e hoje ainda 
se comprova a sua afirmação, pois as empresas que não se 
adequaram estão sofrendo e correndo o risco do fracasso. As que 
ainda têm alguma oportunidade devem buscar nas pessoas e nos 
seus processos internos a chave para a solução dos problemas. A 
ênfase está no apren-dizado, na aplicação do conhecimento, nas 
habilidades, na atitude e, principalmente, na liderança. A liderança, 
por sua vez, deve formar um time forte para ajudar na administração 
da mudança e, a partir do respeito e da confiança mútuos, o 
objetivo geral que vai unir e fortalecer será o compromisso com a 
excelência e a qualidade.

O problema da mudança dentro das organizações se 
tornaria menos preocupante se o ambiente de negócios 
se estabilizasse logo ou, pelo menos, diminuísse o 
ritmo. Mas a evidência mais confiável sugere o oposto: 
que a taxa de transformação do ambiente crescerá e as 
pressões sobre as organizações para que se transformem 
aumentará nas próximas décadas. Se for o caso, a única 
solução racional será aprender mais sobre o que gera 
uma mudança bem sucedida e passar esse conhecimento 
para grupos de pessoas cada vez maiores.
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1.2 Introdução ao diagnóstico organizacional

O diagnóstico tem como principal objetivo avaliar a capacidade 
de maximizar potencial do capital humano e subsidiar os executivos 
na tomada de decisão a partir de uma avaliação minuciosa 
da organização, levando-se em consideração os ambientes 
organizacionais internos e externos, elaborando planos de ações 
e/ou implementando projetos de acordo com as necessidades 
específicas.

Para Cavalcanti e Mello (1981, p. 14):

Através do diagnóstico organizacional, o empresário 
tomará conhecimento das dimensões essenciais mínimas 
de investimento, mercado, recursos humanos e materiais, 
e de um conjunto de restrições que podemos denominar 
massa crítica que assegurarão a sobrevivência de sua 
empresa, revendo o desempenho de áreas de importância 
fundamental.

Cada empresa possui características diferentes, 
independentemente da complexidade dos processos, do ramo 
do negócio e do tamanho das organizações, cada uma possui 
uma peculiaridade que a difere e que exige grande entendimento 
sobre o seu funcionamento, isso para que não tiremos conclusões 
equivocadas sobre sua saúde. Quando estamos doentes, a primeira 
coisa a fazer é procurar um médico. É ele quem vai diagnosticar 
e solicitar exames para identificar a causa do problema e receitar 
um medicamento com alta taxa de assertividade. Quanto mais o 
médico se aprofunda na análise, solicitando mais exames, mais 
assertivo será o seu diagnóstico.

Ser o mais assertivo possível ao ponto de dizer do que 
necessariamente a organização precisa é o que se pretende fazer 
com um diagnóstico organizacional. É um importante momento de 
reflexão para toda a organização e todos devem estar conscientes 
da importância de um diagnóstico real, indicando a profundidade da 
gestão, devendo estar em sintonia com o que a alta administração 
pretende obter. O diagnóstico organizacional deve, ainda, obter 
a identificação tanto das necessidades da empresa como dos 
colaboradores, chegando a uma conclusão das expectativas que 
se pretende alcançar e como atingir o objetivo almejado.
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Nesse contexto, quando realizamos um diagnóstico, é possível 
levantar fatos e dados tanto do passado quanto do presente da 
organização, com a finalidade de localizar possíveis problemas que 
ameaçam à sua estabilidade. Com isso, consegue-se chegar a uma 
profundidade da gestão até aquele momento da consultoria ou 
auditoria.

Conforme já estudado na Unidade 1, o comportamento 
humano exerce grande influência nas empresas e, no decorrer 
da história, vimos que desde o século XIX este tem sido objeto 
de estudo, criando-se várias teorias para se obter o máximo do 
potencial humano. Foram teorias valiosas que até os dias de hoje 
são utilizadas pelas organizações, porém o ser humano é complexo 
e deve ser amplamente considerado quando um diagnóstico 
organizacional está em construção.

Há de se convir que a influência exercida pelo ser humano nas 
organizações determina o sucesso ou o fracasso dos objetivos 
definidos pelo planejamento estratégico. Dessa forma, há um ciclo 
que determina a interdependência entre o indivíduo e a empresa, 
sendo que esta tem interesse no lucro, e aquele, a satisfação de 
suas necessidades de acordo com a teoria de Maslow (Teoria das 
Necessidades). O indivíduo está pautado em realizar seus desejos 
pessoais, que podemos classificar em ter, interagir e ser, da mesma 
forma a empresa se pauta em realizar os seus desejos empresarias 
em ter, fazer e ser. Se após entendimentos mútuos indivíduos e 
empresa tiverem consenso, os resultados serão satisfatórios para 
ambos, motivando o alcance dos objetivos. 

Para a realização de um diagnóstico, necessariamente utiliza-se 
de ferramentas para auxílio da coleta de dados com a finalidade de 
conhecer a real situação da empresa.

De acordo com Coopers e Lybrand (1996, p. 1):

Diagnóstico de uma empresa é a atividade que, usando 
a expe-riência de um analista e uma metodologia 
conveniente, visa me-lhorar o conhecimento sobre a 
empresa para, a partir daí, indicar soluções adequadas 
para as questões levantadas. 

Portanto, podemos afirmar que o diagnóstico é, sem dúvida, o 
mais importante processo antes de se tomar qualquer decisão dentro 
da organização. Muitas vezes a alta administração tem relegado o 
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• têm um objetivo a ser cumprido.
• têm dia para começar e terminar.
• têm um custo predefinido.
• é um processo único, não existe outro igual.
• há um responsável pelo projeto, ou seja, o 

gerente.

diagnóstico organizacional a um segundo plano e isso tem levado 
a um problema maior ainda, pois quando não se dá a devida impor-
tância à saúde da empresa, o caos se instala e entenda-se aqui tanto 
a necessidade da empresa como de seus colaboradores.

A vida do ser humano não tem preço, uma doença mal 
diagnosticada pode levar o paciente a tomar o medicamento errado 
e agravar sua doença. Nas organizações, não é diferente, pois as 
ações implementadas são baseadas no diagnóstico realizado, caso 
contrário, a probabilidade de dar errado é enorme, podendo causar 
o agravamento do problema.

Quando uma empresa contrata um consultoria, é porque sua 
saúde financeira já está apresentando problemas, e os especialistas 
são contratados para identificar qual foi a causa raiz que provocou 
o problema. 

É claro que nem sempre os problemas financeiros já se instalaram, 
porém há grande possibilidade do agravamento da situação. A 
análise financeira refere-se ao estudo da viabilidade dos negócios da 
empresa que levarão seus projetos a gerar a lucratividade almejada. 
Chega-se a um diagnóstico sobre a situação financeira a partir de 
um conjunto de métodos e instrumentos que possibilita prospectar 
o desempenho futuro.

Para essa situação, podemos considerar o início de um grande 
projeto, em que grande parte das empresas prestadoras de serviços 
de consultoria chama a atividade de consultoria de projeto e suas 
estruturas organizacionais são totalmente projetizadas. O que 
leva as empresas a terem uma estrutura projetizada é o fato de as 
consultorias/projetos possuem as seguintes características: 

Para que o consultor possa confirmar a situação econômico-
financeira da orga-nização, é necessário lançar mão de alguns 
indicadores que a empresa deve medir constantemente para poder 
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A análise financeira é fundamental para que o consultor possa 
elaborar o diagnóstico organizacional, considerando a saúde 
financeira da empresa, pois o lucro é comprovadamente o objetivo 
maior da organização. É para obter o lucro que todas as atividades 
são definidas e o capital humano é utilizado em sua execução. 
Seria hipocrisia não considerar a obtenção do lucro como objetivo 
principal da organiza-ção. É certo que para atingir esse objetivo a 
organização precisa priorizar todas as outras perspectivas (Clientes, 
Processos Internos e Colaboradores), pois são elas que irão garantir 
o seu sucesso.

Podemos afirmar, então, que a capacidade de avaliar a 
rentabilidade empresarial, de modo que as receitas superem as 
despesas de investimento e de operação, deve ser o básico para a 
administração de uma empresa. Porém, não basta ter a capacidade 
de somente avaliar, é primordial a capacidade de fazer com que 
as ações corretas sejam executadas em todos os níveis, quer 
sejam estratégico, tático ou operacional. Portanto, quando os 
administradores admitem que não se sentem capacitados para tal 
tarefa, contratam então uma consultora especializada para apontar 
uma direção com ações capazes de mudar o rumo, solucionando 
os problemas gerados, de forma a atingir a sobrevivência e o 
desenvolvimento da organização. Para tal, é importante alcançar 
o equilíbrio financeiro, a rentabilidade, o crescimento sustentável, 
minimizando os riscos com a criação de valores que mantenham 
a empresa no caminho definido.

É de fundamental importância para os interessados que a 
empresa tenha uma gestão competente, que se faça a análise 
financeira de forma constante para que não haja surpresas 
desagradáveis, criando dificuldades e impactos prejudiciais para as 

A técnica estabelecida pelos analistas financeiros consiste 
em estabelecer relações entre contas e agrupamentos 
de contas do Balanço e de Demonstração de resultados 
entre outras grandezas econômico-financeiras (NEVES, 
2002, p. 1).

controlar e traçar novos rumos à organização. Quando não ocorrem 
os resultados esperados ou planejados, a empresa pode ficar com 
sua saúde abalada e a análise dos indicadores fornece apenas alguns 
sinais e o consultor deve se utilizar de outras técnicas e recursos.
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ações necessárias. O recurso da análise financeira por si só não é 
suficiente se houver uma inércia na tomada de decisão e falta de 
agilidade na execução das ações. Podemos afirmar que todos os 
stakeholders fazem parte do grupo que tem interesse que a em-
presa tenha uma boa saúde financeira. Mesmo que os interesses 
sejam diferentes, no final o objetivo será sempre o mesmo: lucros 
e produtos e serviços com qualidade.

A necessidade de um diagnóstico da situação financeira da 
empresa geralmente se dá em razão de favorecer a tomada de 
decisão ou como um instrumento para fazer o planejamento 
estratégico, ou apenas como informação para comunicar 
internamente a situação empresarial. Seja qual for o motivo, a 
análise financeira é fundamental para manter a empresa alinhada 
aos objetivos estratégicos e operacionais, sendo apenas uma parte 
do diagnóstico organizacional. Porém é uma parte importantíssima 
que vai orientar as maiores decisões na empresa, pois afinal de 
contas e sem nenhuma hipocrisia, o objetivo maior da empresa é 
financeiro.

1.3 Objetivos do diagnóstico organizacional

Contemplando um conjunto de fatores externos organizacionais 
e individuais, que precisam ser investigados para que se conheça 
a real situação da empresa, o diagnóstico organizacional tem por 
objetivo avaliar esse conjunto de fatores e suas características a 
fim de identificar a distância entre o ponto de partida e a onde 
se pretende chegar fornecendo subsídios para que a organização 
possa sair de uma crise. O conhecimento mais importante no 
diagnóstico organizacional está na cabeça das pessoas e no 
que elas dizem, seja formal ou informal deve ser considerado 
pelo consultor. Para apresentar um diagnóstico confiável à alta 
administração, o consultor deve definir uma realidade que reflita 
de forma segura os objetivos e metas que orientam a empresa em 
sua caminhada empresarial.

Conforme dito anteriormente, o primeiro passo para promover 
a mudança e o desenvolvimento empresarial é o diagnóstico 
organizacional e, para tanto, deve-se contar com a cumplicidade 
das pessoas para que estas informem a verdade por trás dos 
bastidores. Para tanto, é importante que elas não se sintam 
ameaçadas e consigam se sentir seguras para contribuir com o que 
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sabem, não negando ou camuflando as informações relevantes ao 
processo de consultoria.

Para se obter um quadro real, o conhecimento a respeito da 
empresa é crucial e é a base para que as ações e intervenções 
necessárias possam ser colocadas em prática sem nenhum receio 
de que terão sucesso. Para que haja convicção na implantação 
de ações, a pesquisa de clima, de satisfação e de motivação são 
importantes instrumentos que devem ser considerados pelo 
consultor. O capital humano exerce grande influência para que as 
ações sejam realizadas com sucesso.

Dependendo da amplitude do problema, a radiografia da 
empresa poderá ser pontual ou abrangente, mas todas as 
informações deverão ser registradas exaltando os pontos fortes 
e alertando para os pontos fracos que deverão ser tratados. As 
empresas são obrigadas a fazer a escolha entre adaptar-se ou 
morrer e esta tem sido o ultimato das empresas de um modo 
geral nas últimas décadas, a partir das transformações ocorridas 
em todo o mundo, obrigando-as a mudar suas estratégias. Muitas 
tiveram que redesenhar a empresa para poder se manter no 
mercado, senão fatalmente seria a morte; com isso tiveram que se 
adaptar ao novo cenário de competição acirrada, com o advento 
da globalização. As que não se adaptaram, morreram. 

Alguns objetivos principais de um diagnóstico:
• identificar alguma alteração (diferente do que deveria 

estar);  
• análise da situação atual;
• sugestões para alterações diversas;
• definição de novos projetos;
• alternativas de ações a serem tomadas. 

Traçados os objetivos, outros fatores igualmente importantes 
também precisam ser definidos:

• qual a abrangência do diagnóstico;  
• qual a metodologia a ser utilizada; 
• conhecimento no ramo de atuação;
• capacidade de condução dos trabalhos;
• imparcialidade na tomada de decisão;
• confidencialidade das informações.
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Quando o objetivo do diagnóstico é alcançado, conseguimos 
ser precisos nas ações para solucionar o problema. Torna-se muito 
mais simples resolver um problema, desde que eu conheça a sua 
causa e seu impacto nos resultados e no negócio. Dar tiro para 
todo lado, na tentativa de acertar o alvo, pode levar a empresa à 
beira do abismo.

Como podemos observar o objetivo de um diagnóstico é 
levantar todas as informações necessárias que demonstrem como 
anda a empresa, e só então podemos sugerir mudanças, alterar 
processos e inovar.

1.4 Condições para se realizar o diagnóstico organizacional

Para a realização de um diagnóstico, primeiramente deve haver 
o total apoio da alta administração da organização, isto é, eleger 
uma equipe responsável, levando-se em conta sua disponibilidade 
apoiada em um líder com capacidade de integrar toda a equipe 
em busca dos objetivos que se desejam realizar. Quando a 
alta administração aprova a elaboração de um diagnóstico 
organizacional, ela espera que o resultado indique um caminho 
para melhorar o desempenho dos processos críticos ao negócio 
empresarial. Na pior das hipóteses, espera-se que haja informações 
suficientes para uma tomada de decisão com base em um raio x 
da organização, detectado através das ferramentas utilizadas para 
identificar os pontos que precisam ser corrigidos e melhorados. 

Podemos afirmar que o diagnóstico organizacional é um 
processo que identifica, analisa e apresenta a situação da empresa 
em determinado tempo e espaço e que merece a atenção da 
liderança para ações rápidas e eficazes, favorecendo o desen-
volvimento com foco e convergência de esforços para melhorar os 
indicadores de desempenho e, consequentemente, proporcionar 
melhores resultados.  

O diagnóstico começa a partir de um ponto de interrogação de 
que algo está errado e precisa ser melhorado e, de acordo com a 
sua evolução, ele vai mostrar para administrado onde está a falha 
e contribuir para ampliar o conhecimento do que está ocorrendo, 
propiciando uma análise mais profunda dos caminhos que devem 
ser tomados para a solução do problema identificado. Pode ser 
que uma pequena ação já propicie o acerto e coloque tudo no 
devido lugar, contudo, pode ser também que haja necessidade de 
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mais atenção e ação, e até mesmo que seja necessário mexer com 
as pessoas, tirando-as do conforto e do comodismo.

Na maioria dos casos o problema está mesmo nas pessoas, 
e não nos processos, e então é preciso que a liderança esteja 
pronta para agir de forma assertiva, pois dependendo da ação 
pode até piorar a situação e o problema se tornar maior. Porém, 
todas as indicações devem ser traduzidas por meio do exame do 
desempenho — foco do problema organizacional; das condições 
contextuais ou dadas — foco das condições causais; e do modelo 
administrativo — foco do elemento causal. 

A avaliação do desempenho organizacional é que irá determinar 
de forma precisa quais as falhas relevantes da organização, seja em 
processos ou pessoas. 

Também temos que levar em consideração que alguns pontos 
importantes podem direcionar a realização do diagnóstico.

1. A empresa está bem?
2. Existe algum problema?
3. As coisas poderiam estar melhores?
4. Qual a expectativa do empresário com o resultado do 

diagnóstico?
5. Qual o grau de complexidade dos processos ou projetos 

da empresa?
6. Intervenções visando modificar certas atividades serão 

rentáveis em curto prazo?
7. E quanto ao longo prazo, o que fazer?
8. O clima da empresa admite tal intervenção?
9. Qual é o mercado atuante?
10. Qual é a situação da concorrência?

Em nenhuma hipótese deve-se omitir informação obtida 
no diagnóstico aos dirigentes da empresa, pois, mesmo que as 
informações não sejam boas, elas devem ser ditas em forma 
de relatório em momento oportuno, ou seja, a transparência é 
fundamental para um processo de diagnóstico claro e preciso.

É preciso avaliar todas as informações relacionadas à 
formulação estratégica:

1. Qual a estratégia adotada pela empresa?
2. A estratégia é acertada do ponto de vista do ambiente 
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externo e interno?
3. A estratégia adotada é ideal para colocar a empresa em 

uma situação competitiva?
4. A missão, visão, objetivos e políticas são compreendidos 

pelo quadro funcional?

Para responder a tais questões, deve-se considerar:
a)    organograma organizacional;
b) as documentações dos processos formais e informais 

voltados para o negócio da organização;
c) as normas, programas e procedimentos adotados para a 

gestão da organização.

Outra situação muito importante que contribui com o 
desenvolvimento do diagnóstico é a receptividade do público 
interno relacionado ao grupo de trabalho, que colabora com 
informações quando solicitados. Nesse sentido, cuidados deverão 
ser tomados para não alterar a cultura da empresa e para que 
se cumpram os prazos estabelecidos em cronograma. Para 
tanto, o profissional que está responsável pelo levantamento das 
informações deve ser imparcial e nunca fazer inferências.

Com as respostas diante dos levantamentos efetuados fica mais 
fácil traçar metas, objetivos ações e prazos de execução. Antes, 
porém, é imprescindível a análise e confirmação das informações 
levantadas e das falhas identificadas.

1.5 Análise do diagnóstico pela alta administração 

Assim que o diagnóstico organizacional foi elaborado, é 
importante confirmar se está correto e imediatamente deve-se 
tomar ações que visem corrigir o que não vai bem. É de fundamental 
importância que haja integridade moral e vontade por parte da alta 
administração para promover as mudanças necessárias. Quando 
falamos em integridade moral é porque a base operacional observa 
a ação e reação da alta administração diante dos problemas que 
se apresentam, e como um exemplo vale mais do que palavras, a 
equipe sempre vai refletir a liderança. O desempenho da equipe é 
o espelho da liderança, por isso repetimos sempre sem medo de 
errar: a chave do sucesso ou fracasso está nas pessoas, mas quem 
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dá o tom é quem está à frente, o comandante.
Uma liderança empresarial de alto desempenho analisa 

criteriosamente as informações de um diagnóstico organizacional, 
define o que precisa ser feito e toma as decisões necessárias 
rapidamente para não perder tempo. Já falamos anteriormente 
sobre o bom aproveitamento do tempo, pois o tempo que passou 
não volta mais e todos têm a mesma quantidade de tempo à 
sua disposição. Com um diagnóstico organizacional nas mãos 
mostrando a situação da empresa, o melhor caminho a tomar é 
fazer com que as falhas sejam corrigidas de forma a melhorar o 
desempenho da organização.  

Outra atitude sábia da alta administração é saber que as ideias 
mais criativas e inovadoras, na maioria das vezes, vêm das pessoas 
que executam o trabalho e por isso deve-se ouvir os trabalhadores 
e dar oportunidade a eles de se expressarem livremente sem a 
interferência de uma chefia que oprime e esconde os talentos 
que existem na operação. Os trabalhadores, quando se sentem 
valorizados e ouvidos, são mais comprometidos para executar 
as ações que irão solucionar um problema. A liberdade de 
expressão dos trabalhadores, desde que bem administrada para 
não se transformar em libertinagem, é de grande valor para a alta 
administração. 

Um elemento indispensável para a competitividade é a rapidez 
com que se toma uma decisão e a ação de execução que vai tornar 
possível a correção das falhas que o diagnóstico organizacional 
produziu. Quando se emprega a velocidade nas ações, a tendência 
é de despertar nas pessoas a empolgação por ver os resultados 
aparecendo. A velocidade é estimulante e empolga tanto que 
impulsiona todos na direção correta das soluções e, se houver 
erros, é possível corrigi-los rapidamente.

Com a velocidade, a burocracia cai por terra e tudo flui melhor 
para que os produtos ou serviços cheguem até o cliente final antes 
dos concorrentes.

As providências necessárias para se ganhar mais velocidade na 
empresa são de suma importância, antes que seja tarde e não tenha 
mais como corrigir. Uma empresa lenta compromete a capacidade 
de reação das pessoas envolvidas, gerando um marasmo sem fim 
e um comodismo que beira a inércia. Uma empresa inerte está às 
portas da morte, e não havendo agilidade, velocidade, não tem 
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como vencer. Uma estrutura muito hierarquizada é um empecilho 
à agilidade, pois depende de muito esforço para se chegar a um 
consenso, já que há muitas camadas de pessoas responsáveis 
para tomar decisões. Como podemos observar é preciso que a 
empresa lenta se liberte de tudo que a impede de se movimentar 
para, então, começar a agir e ganhar velocidade.

O segredo para vencer a inércia é sempre buscar ser a primeira 
em seu ramo de atuação, e se não for possível ser a segunda. Dessa 
forma há um desafio a ser vencido. O diagnóstico organizacional 
oferece à alta administração subsídios para a ação de correção 
dos processos que estão impactando negativamente no alcance 
resultados positivos. Além de corrigir os processos internos, é 
importante que seja observado os passos da concorrência para 
poder ser competitivo e melhorar internamente os índices de 
produtividade dos colaboradores e, consequentemente, melhorar 
os resultados da empresas. 

Com o diagnóstico organizacional é possível realizar essas 
façanhas com a certeza de que está sendo administrado o remédio 
certo para curar a empresa do mal diagnosticado, seja ele qual for. 
O importante é ser realista e não fechar os olhos para o que está 
acontecendo no ambiente organizacional, pois, conforme diz o 
ditado popular, “o pior cego é aquele que não quer ver”. Se for 
necessário fazer uma reestruturação, e mudar tudo, isso deverá 
ser feito, pois a empresa precisa mexer com as pessoas que estão 
acomodadas e improdutivas. A empresa não pode se prender a um 
passado de glórias, tem que olhar para frente e agir no presente, 
é necessário estar aberta às mudanças. E tudo começa com a 
avaliação de uma nova visão.
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Seção 2

Ferramentas de diagnóstico

2.1 Ferramentas de auxílio ao diagnóstico organizacional

Para realização de um diagnóstico em uma organização, 
algumas ferramentas podem ser utilizadas, aplicando-as conforme a 
necessidade e características da organização. Se algo está estranho 
nos processos, as ferramentas devem entrar em ação, e no caso da 
consultoria que deve apresentar um diagnóstico que reflita a realidade 
da empresa, utilizar-se de ferramentas e métodos é fundamental. Para 
alcançar um resultado satisfatório é necessário ter um conhecimento 
quanto à melhor forma de utilizar as ferramentas.

A definição de qual ferramenta ou deve-se método utilizar vai 
depender do diagnóstico que a empresa deseja. Na maioria dos 
casos, muitas e variadas ferramentas são utilizadas. A variação de 
métodos e ferramentas dá uma garantia a mais da lisura e veracidade 
das informações.

A seguir serão abordadas as ferramentas clássicas mais utilizadas 
para auxiliar os consultores externos e internos a realizarem 
diagnóstico empresarial:

• matriz SWOT;  

• entrevista;

• revisão de literatura;

• questionário;

• observação pessoal ou evidência objetiva; 

• plano de ação.

Dentro da Administração, essas ferramentas são bastante 
conhecidas e muitas empresas as utilizam no dia a dia da organização 
para administrar seus processos internos. São excelentes ferramentas 
que ajudam na gestão e melhoria contínua, principalmente o plano 
de ação que possibilita acompanhar o andamento das ações e sua 
eficácia. A matriz SWOT também é muito utilizada, principalmente na 
elaboração do planejamento estratégico, pois ela auxilia na avaliação 
do ambiente interno e externo, pontos fracos e pontos fortes, 
ameaças e oportunidades.
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Para saber mais

Você já trabalhou com alguma ferramenta de gestão aplicando 
adequadamente a metodologia indicada? Pois o que vemos são 
profissionais curiosos, que conhecem parte da metodologia e, 
quando a colocam em prática, não alcançam os resultados desejados 
e acabam rotulando a ferramenta como insuficiente. 

Sugestão: quando utilizar qualquer uma das ferramentas apresentadas 
nesta unidade, certifique-se de fazê-lo seguindo todos os passos que 
exige a metodologia. Só assim você alcançará seus objetivos.

Existem outras ferramentas, mas para o diagnóstico organizacional 
as que citamos são suficientes. Faremos a seguir uma explicação de 
cada uma delas.

2.1.1 Matriz SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de 
cenário e é muito eficaz na identificação de como anda o ambiente 
organizacional, seja o ambiente interno ou o externo. A base para 
a formatação do planejamento estratégico geralmente vem do 
resultado dos ambientes através da SWOT (ou análise de ambiente). 
Como é uma ferramenta bem simples de ser utilizada, ela se torna 
muito útil para outros tipos de análise, inclusive a que diz respeito ao 
diagnóstico organizacional que as consultorias fazem para fornecer à 
alta administração a orientação para solução de problemas.

A análise SWOT também serve para orientar a empresa na 
melhor administração de suas capacidades e recursos, desde que 
os administradores considerem as informações como relevantes à 
gestão empresarial. A SWOT tem sido muito utilizada para avaliação 
de cenários, na elaboração do Planejamento Estratégico Empresarial, 
sendo comprovada a sua eficácia como ferramenta que indica os 
pontos fortes e os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que 
se apresentam. Detectadas todas as informações, chega o momento 
de neutralizar as ameaças, aproveitar as oportunidades, minimizar os 
pontos fracos e focar nos pontos fortes para alavancar a organização.

Tarapanoff (2001) indica que a ideia da análise SWOT já era 
utilizada há mais de três mil anos quando cita um conselho de Sun 
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Tzu: “Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre 
as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.

Todo início de diagnóstico, primeiramente se faz uma análise 
SWOT. A palavra SWOT vem do inglês e representa as iniciais das 
palavras:

• Strengths — forças

• Weaknesses — fraquezas

• Opportunities — oportunidades  

• Theats — ameaças

Não há registros sobre a criação dessa metodologia de análise, 
mas historiadores citam dois professores da Harvard Business 
School, Kenneth Andrews e Roland Christensen, como os 
idealizadores da análise SWOT, que avalia a organização segundo 
esses quatro princípios que se dividem em duas partes.

A primeira parte avalia o ambiente interno da organização, 
quando são analisados os pontos fortes (FORÇAS) e os pontos 
fracos (FRAQUEZAS). A segunda parte avalia o ambiente externo 
da organização, quando são analisadas as intempéries (AMEAÇAS) 
e as possibilidades (OPORTUNIDADES).

Pelo fato de dividirmos em dois ambientes, torna-se a análise 
mais objetiva com relação à gestão da empresa. Quando avaliamos 
o ambiente interno, normalmente analisamos:

• estrutura organizacional (organograma);

• resultados e produtividade;

• avaliação dos processos FIM com visão “cadeia, cliente e 
fornecedor”;

• avaliação do sistema de gestão;

• avaliação do plano estratégico (missão, visão, políticas 
e objetivos estratégicos);  comprometimento dos funcionários 
e dirigentes com as diretrizes estratégicas;  plano de carreira e 
desenvolvimento;

• plano de remuneração;

• plano de treinamento etc.;

•  clima organizacional.
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No ambiente externo avalia-se:

• investimentos futuros;

• avaliação do mercado concorrente;

• avaliação do cumprimento das normas vigentes;

• produtos ou serviços similares;

• avaliação de fornecedores e matéria-prima;

• capacidade de crescimento para outros mercados etc

Depois de realizada a análise dos dois ambientes, essa matriz irá 
demonstrar a atual situação da empresa, possibilitando desenvolver 
ações com objetivos de aproveitar as oportunidades existentes e 
minimizar as ameaças, sempre avaliando o fator crítico de sucesso. 

Esse modelo pode ser usado regularmente para avaliação 
da organização, pois o mercado altera-se constantemente 
impactando em mudanças nos processos. O hábito de fazer uso 
dessa ferramenta pode fazer toda a diferença para a empresa, visto 
que ao avaliar as forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades, 
poderá blindar a organização com ações que realmente irão refletir 
em um resultado positivo para todos.

Campos (2009) descreve muito bem  o que vem as ser cada 
item da sigla SWOT :

1. Forças — Quais são os pontos fortes da 
organização? Quais as competências estratégicas que 
a distinguem da concorrência?Será que essas forças se 
traduzem em vantagens competitivas ao nível de quota 
de mercado ou da satisfação dos clientes?

2. Fraquezas — Quais são os pontos fracos da 
organização?Quais as competências que precisamos 
reforçar? Será que essas fraquezas implicam uma 
desvantagem em relação aos concorrentes e uma maior 
vulnerabilidade da organização?

3. Oportunidades — Quais são as alterações 
previsíveis no meio envolvente que podem transformar-
se em oportunidades de ne gócio? Que novos mercados 
poderão despontar? Em que áreas se prevê um aumento 
da procura? Que eventuais alterações nas variáveis 
econômicas, políticas, tecnológicas ou sociais terão um 
maior impacte na organização?
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4. Ameaças — Quais são as alterações previsíveis 
no meio envolvente que poderão transformar-se em 
ameaças para a organização? Será que a economia ou 
a indústria vai entrar em recessão?Poderão aumentar as 
barreiras à entrada em novos mercados?Estará a empresa 
vulnerável a acontecimentos imprevistos no mercado ou 
nos seus clientes? (CAMPOS, 2009, p. 1).

Portanto, considerada uma ferramenta de gestão muito eficaz, 
a análise SWOT é muito utilizada no desenvolvimento do Plano 
Estratégico Organizacional, possibilitando avaliar sua real situação, 
e só não gerará um resultado positivo se os administradores não 
executarem as ações propostas. Mais uma vez observamos que 
não adianta um plano bem elaborado se não ocorrer a execução 
operacional do mesmo, e para tanto é preciso que a alta administração 
não perca de vista a ação dos executivos do nível tático porque está 
nas mãos destes fazer com que o operacional ocorra de forma 
satisfatória. O nível operacional caminha conforme orientação 
do nível tático que recebe do nível estratégico as orientações da 
estratégia empresarial.

Segundo Dornelas (2001), quando a empresa realiza uma análise 
SWOT, permite identificar seus fatores críticos de sucesso, que serão 
foco de sua gestão e conseguirão determinar contramedidas para 
eliminar o risco.

2.1.2 Entrevista

A entrevista é uma forma de se levantar informações por meio de 
questionamentos diretos com as pessoas. Esse instrumento é muito 
eficiente para se levantar dados que não estejam formalmente 
definidos na organização e que estejam no conhecimento dos 
colaboradores, principalmente dados históricos para que se possa 
entender o desenvolvimento do problema e, muitas vezes, tentar 
buscar a sua origem. 

Existem informações que estão exclusivamente na memória das 
pessoas envolvidas com os problemas. O processo de relembrar 
fatos importantes ocorridos no passado é importante porque estes 



U3 - Diagnóstico organizacional114

podem estar associados ao problema atual. Vale ressaltar que nessa 
fase de contato com os colaboradores é importante estabelecer 
um vínculo de confiança que certamente possibilitará que as 
informações serão as que realmente vão permitir um diagnóstico 
fidedigno e coerente.

Para o processo de entrevista o entrevistador (aquele que 
conduz a entrevista) deverá estar totalmente familiarizado com o 
assunto e irá estruturar as questões de acordo com o objetivo que 
se necessita ser alcançado. Durante a entrevista é muito importante 
que o entrevistador esclareça ao entrevistado todos os motivos 
da entrevista, deixando-o o mais confiante para que o processo 
ocorra com maior naturalidade. A transparência e a clareza do 
objetivo do trabalho é relevante para a obtenção do resultado que 
se deseja alcançar, ou seja, um diagnóstico organizacional com 
base em informações coerentes e reais, sem nenhuma inferência 
do entrevistador.

Conduza informalmente os questionamentos e nunca corrija 
o entrevistado, não expondo suas opiniões. O consultor deve se 
manter imparcial, mesmo que suas opiniões reflitam em ganhos 
para a empresa, isso não pode ser usado para induzir o colaborador 
nas suas respostas. O colaborador não deve se sentir sob pressão e 
nem inseguro quanto à sua estabilidade, ao contrário ele deve estar 
certo de que sua contribuição trará benefícios a ele, aos colegas e 
à empresa.

Por fim, o consultor nunca deve deixar de agradecer a 
contribuição e a disposição do colaborador em fornecer as 
informações que serão de grande importância para o trabalho 
que culminará no diagnóstico, sendo importante também captar 
e anotar as sugestões de melhoria, pois muitas vezes estas podem 
ser a solução do problema que está sendo analisado.

2.1.3 Revisão de literatura

A revisão de literatura é uma importante forma de serem obtidos 
dados formais da organização, principalmente relacionados 
a Instruções de Trabalhos (IT), Manual da Qualidade (MQ), 
Procedimentos da Qualidade (PQ), Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP) e Normas institucionalizadas. 
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A revisão de literatura também contempla a revisão de relatórios 
ou diagnósticos que já tenham sido realizados anteriormente ou 
ainda dados que estejam sistematizados e possam ser relevantes 
para a análise. Em muitos casos nesses documentos constam 
ações que deixaram de ser operacionalizadas e culminaram em 
um problema nem maior pela sua não execução. É possível que 
o consultor descubra nessa consulta aos registros da organização 
que a falha maior está justamente na falta de comando por parte 
da alta administração.

Há muitas deliberações que não são monitoradas e quando o 
executivo se dá conta o mal já está instalado e ele não se sente 
competente para sanar o problema. Então, busca-se ajuda da 
consultoria. Essa revisão das deliberações, dos documentos 
formais da qualidade, do planejamento estratégico, das políticas 
e normas de RH, da área financeira, do marketing e até da política 
comercial podem indicar falhas e erros em sua execução.

Questão para reflexão

Se quiser conhecer a empresa comece pelas documentações. Grande 
parte das empresas guardam em seus arquivos de relatórios e registros 
operacionais, informações com grande teor de especificidade de 
resultados de processos e análise de possíveis problemas que tratado 
antecipadamente, o problema não ocorreria.    

2.1.4 Questionário

Da mesma forma que a entrevista, o questionário é um 
instrumento que se mostra muito útil para levantamento de 
informações e abrange o maior número de pessoas. A diferença 
é que o questionário possibilita o anonimato durante as respostas 
a fim de que se evite constrangimento entre os colaboradores 
e/ou possíveis situações de perseguição. Com o anonimato, os 
colaboradores não hesitarão em colocar respostas sinceras, pois se 
sentirão seguros em relação à sua integridade.

O questionário deve ser elaborado dentro do objetivo proposto, 
evitando-se desfocar do objetivo para aproveitar ao máximo a 
oportunidade e o instrumento. É a ferramenta mais fácil de ser 
utilizada porque a sua aplicação não causa grandes impactos junto 
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aos colaboradores. Dá mais trabalho para ser compilado, mas o 
resultado final pode ser surpreendente, já que as respostas são 
sinceras e realmente retrata a realidade da organização.

2.1.5 Observação pessoal ou evidência objetiva

Essa técnica comumente utilizada consiste no levantamento de 
detalhes técnicos operacionais dentro da organização, onde um 
observador acompanha as atividades laborais dos funcionários, 
anotando todos os detalhes que julgue importante. Durante esse 
processo, o observador pode fazer questionamentos ao observado, 
desde que estes não influenciem e nem alterem o processo laboral 
ou expressem opiniões do observador.

Como o acompanhamento é realizado diretamente no 
ambiente de trabalho, aconselha-se observar normas de segurança 
do local e esclarecer ao funcionário observado os motivos da 
observação, além de jamais influenciar nos processos realizados 
pelo funcionário observado.

Em suma, podemos afirmar que o diagnóstico empresarial 
é uma radiografia computadorizada da organização: nele vão 
aparecer todas as deficiências, os males, as eficiências, os acertos 
e os excessos que ocorrem, possibilitando ao avaliador a tomada 
de decisão do que está correndo na organização para posterior 
análise e elaboração de sugestão para soluções.

2.1.6 Plano de ação (5W2H)

Considerada a ferramenta mais simples de aplicação, ela acaba 
sendo desprezada pelos profissionais e só é lembrada na hora da 
cobrança das implantações das ações. 

Um plano de ação é um documento criado para organizar 
as ações que devem ser realizadas com a finalidade de sanar as 
deficiências apontadas pela análise do diagnóstico. Nesse plano 
constam todas as ações listadas em ordem cronológica de 
execução, o responsável pela execução, bem como informações 
necessárias como prazos, recursos necessários claramente 
definidos, não deixando margem de dúvidas para seus executores.
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Uma questão muito importante a ser observada e que ocorre 
constantemente dentro das organizações: nunca encaminhe 
um plano de ação para alguém realizá-lo sem antes envolvê-
lo na discussão sobre o problema que originou a ação. Quando 
isso ocorre, normalmente não há o comprometimento do 
profissional com a execução da ação e muito menos com os 
prazos estabelecidos, podendo pôr tudo a perder. Portanto, antes 
de encaminhar um plano de ação para alguém, primeiramente 
o profissional nas discussões. Para facilitar a elaboração do plano 
de ação, utilizamos uma técnica muito comum que serve como 
roteiro básico denominado 5W2H. A origem do nome 5W2H deriva 
de algumas palavras chaves em inglês que auxiliam sua elaboração 
fazendo com que todas as informações necessárias estejam 
presentes no plano de ação. 

No modelo de plano de ação apresentado, foi acrescentada a 
linha STATUS. Ao preenchê-la, será possível avaliar a situação da 
ação.

São elas:
1. WHAT?, que significa O QUÊ?
2. WHO?, que significa QUEM?
3. WHEN?, que significa QUANDO?
4. WHERE?, que significa ONDE?
5. WHY?, que significa POR QUÊ?
6. HOW?, que significa COMO?
7. HOW MUCH?, que significa QUANTO CUSTA?
8. STATUS?, que seria a situação atual da ação.

86 G E S T Ã O  D E  N E G Ó C I O S

Para facilitar a elaboração do plano de ação, utilizamos uma técnica muito comum 
que serve como roteiro básico denominado 5W2H. A origem do nome 5W2H deriva 
de algumas palavras chaves em inglês que auxiliam sua elaboração fazendo com que 
todas as informações necessárias estejam presentes no plano de ação. 

No modelo de plano de ação apresentado, foi acrescentada a linha STATUS. Ao 
preenchê-la, será possível avaliar a situação da ação.

São elas:

1. WHAT?, que significa O QUÊ?

2. WHO?, que significa QUEM? 

3. WHEN?, que significa QUANDO?

4. WHERE?, que significa ONDE?

5. WHY?, que significa POR QUÊ?

6. HOW?, que significa COMO?

7. HOW MUCH?, que significa QUANTO CUSTA?

8. STATUS?, que seria a situação atual da ação.

Quadro 3.1 Modelo de Plano de ação

PLANO DE AÇÃO

Objetivo Responsável

O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Como? Quanto custo? Status

EXE executado; AND andamento; CAN cancelado, ATR atrasado.

Fonte: Do autor (2013).

Nessa técnica, pode-se afirmar que todas as informações necessárias para exe-
cução das ações estão disponíveis, pois quando se responde a cada um dos itens 
do plano de ação, monta-se um procedimento que servirá de regra para sanar a de-
ficiência que se busca atender.

Ao detalhar WHAT, deve-se explicar com muita clareza o assunto do plano de 
ação, relacionado ao assunto que se está sendo tratando e o objetivo a ser alcançado.
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Nessa técnica, pode-se afirmar que todas as informações 
necessárias para exe-cução das ações estão disponíveis, pois quando 
se responde a cada um dos itens do plano de ação, monta-se um 
procedimento que servirá de regra para sanar a deficiência que se 
busca atender.

Ao detalhar WHAT, deve-se explicar com muita clareza o assunto 
do plano de ação, relacionado ao assunto que se está sendo tratando 
e o objetivo a ser alcançado.

No caso do WHO, serão identificados os responsáveis ou 
responsável pela ação a ser realizada. Evite colocar área, gerência 
ou departamento, foque no profissional e, de preferência, com sua 
anuência.

Já no WHEN, será definido o prazo para execução da ação. 
A data definida para execução da ação deve estar alinhada com a 
data de encerramento do plano de ação de forma criteriosa, levando 
em consideração outras ações existentes no plano e seu grau de 
dependência. Da mesma forma, quando for identificada como 
responsável pela ação, também é necessário envolver o responsável 
na escolha do prazo para execução da ação.  

O WHERE identifica o local, ou locais, onde as ações serão 
desenvolvidas. Esse local deve ser disponibilizado de acordo com os 
prazos planejados.

O WHY jutifica a ação a ser realizada e a real necessidade 
considerando seu grau de importância no plano de ação.

Já no HOW, deverá ser descrito detalhadamente como a ação 
será desenvolvida. É a especificação do passo a passo da ação. 

Não menos importante, o HOW MUCH deverá conter o custo 
financeiro dessa ação. A empresa irá avaliar os custos totais do plano 
de ação decidindo pela implanção ou não, levando em consideração 
seu impacto no negócio. Fazem parte desses custos todo e 
qualquer tipo de aquisição, salários dos envolvidos, material utilizado, 
deslocamentos, locação de espaços e materiais etc.

Em último está a coluna do STATUS; essa coluna foi acresentada 
com o objetivo de demonstrar a situação da ação. Deverá ser 
preenchida com as seguintes informações: EXE, executado; AND, 
andamento; CAN, cancelado, ATR, atrasado. Essa ferramenta descreve 
os aspectos de cada atividade de forma prática, simples e objetiva, 
dando visibilidade à organização sobre o andamento de cada ação 
prevista no plano de ação. O plano de ação pode ser uma proposta 
de intervenção advinda de um diag nóstico organizacional.
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Seção 3

Ferramentas de auxílio à gestão

3.1 Ferramentas de gestão da qualidade 

Vimos algumas mais voltadas para o auxílio do consultor externo 
a realizar o diagnóstico. Agora estamos complementando a lista de 
ferramentas mais utilizadas pelos consultores internos para chegar 
a um diagnóstico e são também importantes ferramentas na gestão 
do dia a dia da empresa.

Essas ferramentas, se forem utilizadas de forma criteriosa, vão 
auxiliar a gestão empresarial de tal forma que dificilmente a empresa 
vai precisar novamente de consultorias para o mesmo problema.

3.1.1 Ciclo do PDCA
Segundo Inácio (2013), o PDCA:

é uma ferramenta aplicada principalmente às 
organizaçãoes que possuem normas de sistema de 
gestão, de forma a garantir o sucesso nos negócios 
independente do tamanho da empresa e do grau de 
complexidade dos seus processos. 
As siglas vêm das iciciais em inglês:  
P – PLAN — Planejar. 
D – DO — Fazer. 
C – CHECK — Verificar. 
A – ACT — Ação. 
Planejar  
Nesta primeira fase é necessário definir os objetivos e 
metas, estabelecendo o método de trabalho. A meta 
é o que se almeja. É composta de: objetivo + valor + 
prazo. Uma característica da meta é o compromisso 
que ela gera nas pessoas e/ou áreas envolvidas. No 
objetivo deve-se estabelecer a direção dos esforços. 
É importante definir um prazo para a execução do 
objetivo, por meio do plano de ação. Quando nos 
referimos ao método, devemos lembrar como vamos 
agir para atingir o objetivo. 
Um método bem definido dificulta a possibilidade 
de desvio de rota. Os erros frequentes e que devem 
ser evitados são: fazer sem planejar; definir metas e 
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não definir métodos para atingi-las; imobilismo no 
planejamento (pensar muito e não executar). 
Fazer 
Nesta fase passamos à execução do que foi decidido e 
planejado e à ação de informar e treinar, garantindo que 
as pessoas estarão preparadas para executar as tarefas 
definidas. O erro frequente nesta fase é definir o que 
fazer e não preparar o pessoal que deve executar. 
Verificar 
Realizamos o planejamento e executamos o que 
está definido nele, e a próxima fase é confrontar os 
resultados obtidos com o que foi planejado. Essa 
atividade se dá por meio da coleta de dados, que visa 
buscar evidências de que o objetivo foi atingido ou não. 
Os erros frequentes podem ser: fazer e não checar além 
da falta ou falha na definição dos meios de avaliação no 
planejamento. 
Ação 
Nesta última fase deve-se consolidar resultado e 
padronizar as atividades ou ações que geraram os bons 
resultados. É necessário evitar a perda dos resultados 
obtidos para que o problema não volte tempos depois 
e levante novos problemas (situações) que possam 
caracterizar a situação atual além de abrir portas para 
o início de um novo ciclo PDCA. Os erros frequentes 
observados são: fazer, checar e não consolidar e parar 
após uma volta. 
A execução das fases do PDCA requer que sejam 
seguidas algumas etapas. 
Para rodar um ciclo do PDCA, é necessário passar por 
oito fases distintas:

1. identificação do problema;
2. observação das características do 

problema;
3. investigação para conhecer as causas do 

problema;
4. elaborar o plano de ação;
5. executar o plano de ação;
6. verificar se o problema foi solucionado 

com êxito;
7. depois de certificado da eliminação do 

problema, padronize;
8. encerra-se os trabalhos, revisa os trabalhos 

para um planejamento futuro (INACIO, 2013).
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3.1.2  Brainstorming 

O brainstorming, também conhecido como tempestade de 
ideias ou tempestade cerebral é utilizado para auxiliar um grupo 
a criar tantas ideias quanto possíveis, no menor espaço de tempo 
possível. 

Um alerta para essa ferramenta muito utilizada nas empresas 
é ter cuidado com a presença de chefes, gerentes e diretores 
no grupo, pois eles podem induzir as pessoas a se posicionar 
favoravelmente às suas ideias. Por isso, é aconselhável que tudo 
seja escrito em tarjetas (cartões de cartolina), sem a necessidade 
de expor suas ideias a público verbalmente. Não há necessidade 
de identificar o funcionário nas tarjetas.

Essa técnica é de grande utilidade e muito usada quando se 
quer gerar muitas ideias em pouco tempo para solucionar um 
problema, identificando as causas e definindo quais as ações 
devem ser executadas.

Para a realização do brainstorming é feita uma reunião com um 
grupo de pessoas que pode variar de 4 a 8 elementos, utilizando-
se de um tempo aproximado de 1 hora, de acordo com o grau 
de complexidade que o assunto exigir. Nessa reunião, as pessoas 
ficam à vontade para gerar as ideias livremente.

A partir da identificação do problema, o ideal é deixar as pessoas 
à vontade, evitando comentários ou críticas às ideias apresentadas, 
para não inibir ou desviar o foco. Quanto mais ideias forem 
apresentadas, melhor será para se tomarem decisões na hora 
de escolher o melhor caminho a seguir. Não se deve desprezar 
nenhuma ideia, pois, por mais inútil que alguma sugestão possa 
parecer, muitas vezes é a partir desse ponto que vai se chegar à 
solução definitiva do problema.

Além do mais, uma ideia puxa outra e mais ideias vão surgindo 
ou sendo modificadas a partir de uma ideia original; logo, as ideias 
de várias pessoas podem se transformar em uma grande ideia e 
gerar a solução, garantindo, assim, a participação de todos no 
processo de gerar ideias.

3.1.3 Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa, ou simplesmente espinha de peixe, 
visto que seu formato se assemelha ao do vertebrado aquático, 
é uma ferramenta gráfica utilizada para explorar e representar 
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opiniões a respeito de fontes de variações em qualidade de 
processo, mas que pode perfeitamente ser utilizada para a 
análise de problemas organizacionais genéricos. Seu objetivo é 
obtido a partir de análise em grupo, identificando as causas raiz 
de um problema e desenvolvendo ações que possam estancar o 
problema.

 Normalmente a análise é dividida em seis grupos distintos 
de causas maiores, para garantir que todos os aspectos serão 
avaliados:

• método;  
• máquina;
• medida;
• meio ambiente;
• mão de obra;
• material.

As vantagens no uso dessa ferramenta são a separação das 
causas dos efeitos, a identificação das várias causas de um mesmo 
efeito e a visualização clara das causas possíveis para um mesmo 
efeito. Vejamos a seguir os passos definidos para a cons trução do 
Diagrama de Ishikawa e sua ilustração (Figura 3.1):

• fazer uma grande seta indica o problema à direita; 
• desenhar ramos em formato de espinha de peixe 

representando as principais causas potenciais.
• envolver todos os participantes no processo de elaboração, 

para se obter um melhor resultado e garantir que todas as causas 
sejam consideradas;

• nomear um coordenador de grupo;
• evitar críticas às ideias expostas;
• estimular o intercâmbio de ideias;
• garantir a visibilidade — use quadros e figuras grandes;
• evitar sobrecarregar o diagrama; se necessário, faça mais 

de um;
• construir um diagrama para cada problema específico 

(jamais analise dois problemas num mesmo diagrama);
• grifar as causas mais prováveis e analisá-las;
garantir que não haja dúvidas sobre nenhuma das causas.
Conforme o grupo vai identificando as causas prováveis do 

problema, vão sendo relacionadas as causas de um dos seis 
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grupos. Ao final do desenvolvimento, será capaz de identificar o 
grupo que merece mais atenção pela organização.

3.1.4 Fluxograma

O fluxograma é uma representação gráfica que demonstra todos 
os passos de um processo. Por apresentar uma excelente visão 
do processo, muitas Instruções de trabalho (IT) e Procedimentos 
da Qualidade (PQ) foram substituídos por fluxos que detalham o 
passo a passo do processo em questão e como eles se relacionam. 
O fluxograma utiliza símbolos para representar cada etapa do 
processo ou caminho percorrido.

Observe o exemplo de uma fluxograma de vendas, em que 
utilizamos apenas trêssímbolos para criar um fluxograma.
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3.1.5 Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto é uma forma de visualizar graficamente 
as análises feitas durante o planejamento. O gráfico permite a 
observação visual, o que torna mais fácil identificar quais problemas 
devem ser priorizados, facilitando a análise das causas e a decisão 
de que ações devem ser executadas para solucionar o problema. A 
base do Diagrama de Pareto é uma folha de verificação ou mesmo 
um outro meio de observação que permita a obtenção de um 
foco nos problemas que realmente merecem atenção e que dão 
impacto nos resultados. O Diagrama é demonstrado por meio de 
barras e as mais altas do gráfico são as que devem ser priorizadas 
e que irão gerar mais resultados positivos para a obtenção de 
solução dos problemas identificados. 

Para trabalhar com o Diagrama de Pareto, alguns passos 
devem ser seguidos, sendo necessário em primeiro lugar escolher 
o problema que será objeto de comparação. É preciso, ainda, 
escolher uma unidade de medida (peso, altura, valor, ligações etc.) 
e determinar a categoria de tempo (semana, dia, horas, ano etc.). 
Os dados devem ser reunidos por categorias e cada uma delas 
deve ser comparada a frequência da medida. Por fim, deve-se listar 
cada categoria a partir da esquerda para a direita no eixo horizon-
tal, seguindo uma ordem decrescente, desenhando-se para cada 
categoria um retângulo que vai representar a frequência de acordo 
com a classificação em que foi colocada.

Devemos observar alguns pontos no uso do Pareto, tais como: 
faça várias classificações e construa vários tipos de Diagrama 
de Pareto; estabeleça que o item “outros” repre-senta alta 
porcentagem; use o “bom senso” — eventos mais frequentes ou 
de maior custo nem sempre são os mais importantes. Veja abaixo 
uma ilustração do gráfico de Pareto:
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3.1.5 Diagrama de Pareto
O Diagrama de Pareto é uma forma de visualizar graficamente as análises feitas 

durante o planejamento. O gráfico permite a observação visual, o que torna mais fácil 
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Figura 3.3 Diagrama de Pareto
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3.1.6  Check list — formulários

Especialmente preparados para que os dados sejam coletados de 
forma simples, os check lists são usados para registrar as ocorrências 
de defeitos/erros e suas causas, permitindo uma posterior tabulação. 
O objetivo deve estar claro. 

3.1.7 Histograma

É um gráfico de barras que mostra a variação de uma medida 
em um grupo de dados através da distribuição de frequência. Seu 
principal uso é estimar a distribuição de uma característica do 
universo pesquisado por meio de amostras. O histograma demonstra 
visualmente a variabilidade das medidas de uma característica do 
processo em torno da média. Observe as vantagens do histograma 
e sua ilustração:
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3.1.8 Estratificação 

É a junção de informações (dados e características) que culminam 
em uma visão capaz de identificar desvios de algum dado relevante 
ao processo. Pode ser realizada antes ou depois da coleta das 
informações, servindo de subsídio para realização de uma avaliação 
da real causa que afetam os resultados finais. 

Verifique as seguintes vantagens e o exemplo de uma tabela de 
estratificação: 

• Verificar o impacto de determinada causa sobre o efeito em 
estudo.  

• Detectar um problema, deixando claro onde ele ocorre e 
onde não.

• Trabalhar com amostras (custo e tempo).
•  Visualizar o entendimento rápido do comportamento da 

população. 
•  Entender o universo pesquisado de um modo objetivo.

D i a g n ó s t i c o  o r g a n i z a c i o n a l  93

3.1.6  Check list — formulários
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os check lists são usados para registrar as ocorrências de defeitos/erros e suas causas, 
permitindo uma posterior tabulação. O objetivo deve estar claro. 

3.1.7 Histograma
É um gráfico de barras que mostra a variação de uma medida em um grupo de 

dados através da distribuição de frequência. Seu principal uso é estimar a distribuição 
de uma característica do universo pesquisado por meio de amostras. O histograma 
demonstra visualmente a variabilidade das medidas de uma característica do processo 
em torno da média. Observe as vantagens do histograma e sua ilustração:
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Figura 3.4 Ilustração de um Histograma.
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capaz de identificar desvios de algum dado relevante ao processo. Pode ser realizada 
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3.1.9 Gráfico de controle

Gráfico em que determinada característica de indicador da 
qualidade ou de gestão é construída ao longo do tempo. Podem 
ser calculados os limites de controle, além de ser usado para 
acompanhar o comportamento de um indicador/característica 
da qualidade. Quando usado com os limites de controle, permite 
separar causas comuns das especiais. Veja a seguir as regras 
quanto ao número de dados, cálculo dos limites, padrões de não 
aleatoriedade, entre outros. Verifique a ilustração abaixo:

Segundo Deming (apud MEIRELES, 2001):
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Segundo Deming (apud MEIRELES, 2001):

94% de todos os problemas administrativos devem-se a causas 
comuns que podem ser atribuídas a processos, aos métodos; e 
apenas 6% podem ser atribuídos aos operários. Ainda, Ishikawa 
afirma algo do mesmo nível: 65% a 80% dos problemas que afetam 
uma empresa são de responsabilidade da gerência, isto é, não são 
de responsabilidade dos operários.

94% de todos os problemas administrativos devem-se a 
causas comuns que podem ser atribuídas a processos, 
aos métodos; e apenas 6% podem ser atribuídos aos 
operários. Ainda, Ishikawa afirma algo do mesmo nível: 
65% a 80% dos problemas que afetam uma empresa 
são de responsabilidade da gerência, isto é, não são de 
responsabilidade dos operários.
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Para saber mais

As ferramentas de gestão são Instrumentos de autoavaliação e 
aprendizagem que foram desenvolvidas para o auxílio às necessidades 
das empresas nas diversas etapas de sua gestão. Sua aplicação 
tem características internas que permitem o diagnóstico amplo 
da situação, planejamento, implementação e a verificação de sua 
eficácia sem falar na transparência e nos registros que são gerados 
que promovem a aprendizagem. 
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Seção 4

Roteiro para realização de um diagnóstico 
organizacional

4.1 Avaliando as informações

Existem muitas maneiras de se realizar um diagnóstico 
organizacional. Uma delas é a partir da definição do roteiro que seja 
simples, eficiente e que facilite o desenvolvimento do trabalho com 
maior clareza e eficiência sem deixar pontos importantes para trás 
sem a devida avaliação. É preciso elaborar um caminho a ser seguido, 
que gere o máximo de informações, o que irá beneficiar a análise para 
um relatório o mais completo possível. O conhecimento que está 
com as pessoas deve ser absorvido na forma de informações e dados, 
o e que vai servir de parâmetro na verificação das falhas e dos acertos, 
para a formulação do diagnóstico. Suponhamos que iremos realizar 
um diagnóstico de uma empresa e que tenhamos de identificar o 
que ela tem de bom e ruim em seus processos e identificar quais 
processos/áreas serão merecedoras de intervenção. Para tanto, será 
necessário que o consultor e/ou auditor tenha em si a imparcialidade, 
para não incorrer no erro da inferência. 

Segundo Kisil e Pupo (1998, p. 24, grifo do autor), podemos 
considerar que o diagnóstico compõe-se de quatro etapas básicas: 
 

• Formular uma hipótese de problema. Significa 
que se identifica um ou vários possíveis problemas que 
afetam a organização. Esses problemas seriam resultados 
de forças desestabilizadoras externas ou internas. 
Formulam-se esses problemas como hipóteses, já que a 
identificação ou não como problema deverá resultar do 
próprio diagnóstico.

• Juntar informações sobre o possível problema. 
Essa informação depende da qualidade do problema 
e da profundidade do diagnóstico que se quer realizar. 
É importante lembrar que informação tem um custo e 
que este deve ser proporcional ao quanto valorizamos a 
informação para conhecer o problema. 

• Analisar a informação. Essa etapa depende 
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da capacidade da equipe de diagnóstico, já que implica 
valorizar diferentes informações para se fazer a melhor 
identificação e definição do problema. Implica confrontar 
informações e conhecimentos extraídos do diagnóstico 
específico e compará-los com as experiências anteriores 
de casos ou condições similares.

• Fazer o diagnóstico organizacional. Significa 
que se tomam decisões sobre os resultados obtidos. 
Esse diagnóstico pode confirmar a hipótese do problema 
identificado ou refutá-la. Nesse caso, novas hipóteses de 
problemas devem ser sugeri-das 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 a chance de se alcançar um diagnóstico mais 
profundo e mais completo (KISIL; PUPO 1998, p. 24). 

No desenvolvimento dessas etapas devem-se ter alguns indícios 
de que algo na empresa não vai bem ou que de fato há problemas 
ou ainda situações de melhoria evidentes, porém que não estão 
recebendo a devida atenção. Tendo essa clareza e amplitude de 
visão dos processos da organização, abre-se um leque que irá 
impulsionar a tomada de decisão em prol da realização de um 
diagnóstico.

Na elaboração do diagnóstico organizacional, o conhecimento 
das pessoas não pode ser descartado. O conhecimento é adquirido 
por meio da experiência ao longo do tempo em que o colaborador 
exerce determina a função. A experiência favorece um olhar sobre 
o passado, para poder entender novas situações e conceber novos 
conhecimentos a partir do problema que se apresenta. O indivíduo 
que vivenciou uma experiência já aprendeu e tem conhecimento 
do que gerou o problema e possivelmente conhece também a 
solução para eliminá-lo. Só precisa em muitos casos ser estimulado 
a contribuir, movimentando o seu conhecimento na cadeia de 
valor.

A transferência de conhecimento gera no indivíduo a 
insegurança de se manter estável na sua função e por isso muitos 
detêm a informação para si com medo de serem descartados assim 
que o conhecimento for absorvido por outra pessoa. Nesse caso, 
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é necessário saber fazer a abordagem para obter as informações 
necessárias à elaboração do diagnóstico organizacional, sendo 
preciso vencer a resistência e o temor do colaborador envolvido.

Como podemos ver, dependendo da abrangência do 
diagnóstico podemos realizar pontualmente utilizando apenas um 
consultor interno ou externo com custos reduzidos, ou nomear 
e/ou contratar um grupo de consultores quando o foco for mais 
abrangente, porém os custos serão condizentes com esforço a ser 
realizado.

Pode-se utilizar os seguintes métodos:
1. Eleja um coordenador ou responsável interno ou externo 

para condução dos trabalhos.
2. Tenha uma visão inicial da empresa e sistemicamente dos 

processos onde serão avaliadas e coletadas informações.
3. Eventuais lacunas deixadas pelo roteiro serão preenchidas 

pela observação e utilização do bom senso do consultor.
4. Ao final da coleta das informações, o consultor deverá 

apresentar à diretoria da empresa um breve relatório sobre os 
resultados obtidos.

5. O resultado dessa discussão fará parte do mérito das 
conclusões do relatório dos consultores, já que os dirigentes 
possuem uma boa visão sobre a realidade da empresa. Ela poderá 
confirmar ou não os argumentos relatados no diagnóstico.

6. Só então será elaborado o relatório final, que será 
defendido pelos consultores e orientará as medidas necessárias a 
serem implantadas.

Para facilitar a realização do diagnóstico, ele é dividido nas 
seguintes etapas:

1. Avaliação dos ambientes externo e interno.
2. Avaliação da estratégia empresarial.
3. Avaliação da estrutura organizacional.
4. Avaliação da cultura organizacional.
5. Avaliação dos resultados da organização.
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4.1.1 Avaliação dos ambientes interno e externo

Para avaliação dos ambientes internos e externo utilizamos a 
matriz SWOT. Ela é uma ferramenta muito utilizada para avaliar 
a situação atual da empresa relacionada a seus pontos fortes e 
fracos (ambiente interno) e para suas ameaças e oportunidades 
(ambiente externo). Os detalhes dessa ferramenta estão na Seção 
2, onde falamos sobre a “Ferramenta de Diagnóstico”.

Vamos acrescentar algumas informações adicionais:
1. Recursos: Os recursos financeiros disponíveis são 

suficientes; materiais utilizados estão dentro do padrão de 
qualidade que o mercado exige e na quantidade certa.

2. Competência: Conhecimento, habilidades e experiências 
estão à altura da necessidade para a execução das tarefas.

3. Domínios: Território já dominado pela organização, 
parceiros, distribuídos; a imagem da organização pode ser utilizada 
como um fator positivo.

4. Comprometimento da alta direção: O envolvimento 
da alta direção nas decisões estratégicas estão sendo seguidas; 
há reuniões periodicamente para avaliaçaõ dos resultados; há 
alternativas caso as metas empresariais não sejam alcançadas.

5. Comunicação: A organização divulga seus resultados 
para os níveis de decisão estratégico, tático e orperacional; os 
funcionários demonstram conhecimento dos objetivos de sua 
atividade e o impacto na satisfação dos clientes internos e externos.

4.1.2 Avaliação da estratégia empresarial

A estratégia empresarial é a definição dos propósitos da 
organização que representa um conjunto de decisões e ações que, 
se realizadas, darão uma vantagem competitiva em relação aos 
seus concorrentes e proporcionam aos seus clientes uma grande 
satisfação em utilizar seus produtos e serviços. Como pudemos 
observar até aqui, processos internos e pessoas são a base para 
que a organização obtenha sucesso junto aos clientes; como 
consequência irão proporcionar o tão esperado lucro aos acionistas. 
Se o objetivo da organização é fazer o negócio crescer, então elas 
têm que perceber que o que realmente importa são as pessoas. 
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As pessoas são a chave do sucesso ou do fracasso organizacional. 
Para a organização crescer, as pessoas também têm que crescer, 
precisam ser estimuladas para isso. Quando as pessoas evoluem, 
as empresas evoluem também, e não o contrário. A empresa tem o 
seu objetivo maior que é o lucro, que é proporcionado pelos clientes 
que utilizam os seus produtos que é produzido pelos colaboradores, 
que são pessoas, com sentimento, desejos, e também são clientes. 
É um ciclo virtuoso que jamais deve se desconsiderado, pois esse 
círculo leva uma coisa a outra. Muitas empresas já perceberam 
isso e mudaram sua estratégia de crescimento, favorecendo o 
crescimento de seus colaboradores. 

As ações de RH devem estar alinhadas com:
1. planejamento estratégico organizacional;
2. os negócios da empresa;
3. os objetivos e políticas empresariais.

A estratégia está alinhada com as decisões relacionadas com:
1. o ramo de atuação;
2. ao portfólio de produtos e serviços oferecidos;
3. tecnologia adotada;
4. mercado atuante;
5. grandes decisões de marketing, finanças, desenvolvimento 

e produção;
6. estrutura comercial.

Outros pontos de análise da estratégia ocorrem quando o 
consultor se pergunta:

• A estratégia adotada é assertiva do ponto de vista das 
forças e externas?

• É assertiva levando-se em consideração o ponto de vista 
do ambiente interno da organização?

• É assertiva ao ponto de colocar a organização numa 
posição competitiva e sustentável? 
Com as respostas a essas indagações, o consultor será capaz de 
avaliar se a estratégia adotada precisa ser reavaliada ou não.
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4.1.3 Avaliação da estrutura organizacional

É a forma como as empresas se estruturam para desenvolver 
as suas atividades ao se adaptar a todas as mudanças dentro da 
empresa. Alguns críticos defendem que “não existe uma estrutura 
organizacional acabada nem perfeita”, ela deve estar pronta para 
recomeçar a qualquer mudança no mercado. 

Segundo Oliveira (2002, p. 84), o conceito de estrutura 
organizacional é “[...] a ordenação e o agrupamento de atividades e 
recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos”.

Para Stoner e Freeman (1992, p. 20), a estrutura organizacional 
possui o seguinte conceito: “[...] estrutura organizacional: forma pela 
qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e 
coordenadas”.

A estrutura organizacional deve ser ágil, flexivel e versátil, 
tomando todos os devidos cuidados para não sobrecarregar uma 
área em relação à outra. Esses problemas são muito fáceis de 
serem detectados, o descompasso normalmente acontece quando 
um executivo possui mais poder de argumentação puxando para 
si grande parte da responsabilidade dos processos que compõe a 
empresa. 

Outra situação muito comum nas empresas é de possuírem 
uma estrutura extremamente pesada com muitos níveis de 
decisão, contribuindo com possíveis gargalos gerados nos 
processos de produção, suporte, gestão; percebe-se mais chefes 
do que funcionários. Não é regra, mas as empresas que têm essas 
caracteríscas possuem o perfil “familiar”.

Quando a estrutura é bem distribuída, ela traz grandes benefícios 
como:

1. identificação das tarefas necessárias;
2. organização das funções e responsabilidades;
3. informações, recursos, e feedback aos empregados;
4. medidas de desempenho compatíveis com os objetivos;
5. condições motivadoras;
6. processos formais adotados pela empresa;
7. as normas, políticas e regras operacionais (procedimentos, 

intruções de trabalho etc.).
Toda estrutura possui dois tipos de segmento: 

Estrutura Formal: É uma estrutura que é planejada, é “oficial”, o fluxo 
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de autoridade é descendente, é mais estável, é sujeita ao controle 
da direção e pode crescer a um tamanho imenso, dependendo da 
organização. Chamamos de organograma empresarial.

Estrutura Informal: São identificadas com a interação social 
estabelecidas entre as pessoas, progride espontaneamente no 
momento em que as pessoas se reúnem. Normalmente não traduz 
as relações no organograma. São comportamentos pessoais e 
sociais que não são documentados e reconhecidos oficialmente 
entre os membros organizacionais, inevitavelmente aparecendo em 
decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados 
ou grupo de interesses.

Outro ponto a ser avaliado na estrutura é a comunicação. Deve-
se verificar se a estrutura atende às necessidades de comunicação da 
empresa e até que ponto isso acontece. O sistema de comunicação 
é o meio pelo qual as informações tramitam e permitem o 
funcionamento da estrutura de forma integrada.

Deve ser considerado:
1. O que deve ser comunicado?
2. Como deve ser comunicado?
3. Quando?
4. De quem deve vir a comunicação?
5. Para quem deve ir a comunicação?
6. Por que deve ser comunicado?
7. Quando deve ser comunicado?
Avaliando essas informações, a estrutura organizacional torna-se 

um fator decisivo na realização de um diagnóstico.

4.1.4 Avaliação da cultura organizacional

A cultura compreende um conjunto de propriedades do ambiente 
de trabalho dentro da organização, percebidas pelos funcionários, 
transformando-se numa das forças importantes que influenciam 
o comportamento de todos. Trabalhador satisfeito é igual a maior 
produtividade e lucro garantido para a organização. E aqui mais uma 
vez cabe ressaltar o papel da liderança em influenciar as pessoas 
de tal forma que elas possam absorver e acreditar naquilo que a 
empresa quer ser. Mas a base de influência deve ser verdadeira, pois 
a pior estratégia que a liderança pode usar com os colaboradores é 
enganar, mentir com a intenção de obter deles maior desempenho 
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e lucro. O feitiço vira contra o feiticeiro e pode causar danos 
irreversíveis. 

A cultura organizacional leva anos para ser incorporada, devendo 
ser amplamente comunicada de forma séria e honesta. O exemplo 
fala mais alto e quando os colaboradores acreditam na visão 
proposta, todos vestem a camisa e se esforçam para levar a empresa 
aonde ela quer chegar.

Apesar de alguns itens ter conotação subjetiva, são avaliados a 
maneira de sentir, pensar e agir da organização em relação:

1. aos funcionários, clientes, diretores, gerentes e outros;
2. ao trabalho desempenhado;
3. às tarefas realizadas na empresa;
4. ao próprio concorrente.
Podemos ainda fazer uma pergunta básica e muito pertinente 

a fim de aprofundar o nosso conhecimento: Quais são os modos 
produtivos e improdutivos de sentir, pensar e agir em relação a:

1.  funcionários;
2.  clientes;
3.  fornecedores;
4.  trabalho;
5.  nosso negócio;
6.  concorrentes;
7.  e tantos outros itens quantos sejam necessários 

para aprofundar o nosso conhecimento.
Compreende, além das normas formais, as regras não escritas 

que condicionam as atitudes tomadas pelos colaboradores dentro 
da empresa. Por essa razão, o processo de mudança torna-se muito 
difícil, exigindo um exagerado cuidado e tempo. Para a mudança 
ocorrer de forma duradoura, o melhor a fazer é não tentar mudar as 
pessoas, mas as restrições organizacionais que operam sobre elas, 
cientes de que pessoas são seres humanos imperfeitos, mas que 
trazem dentro de si uma grande capacidade de criação e inovação.

A organização precisa saber usar essa capacidade para favorecer 
seus resultados organizacionais, conduzindo as pessoas na direção 
do cumprimento de suas expectativas alinhadas às expectativas 
da organização. Dessa forma, a empresa e seus colaboradores 
caminharão juntos no alcance de seus objetivos comuns e estarão 
satisfeitos, ganhando, com isso, melhoria da performance da 
empresa e da saúde do colaborador.

Se as pessoas forem consideradas como capital humano, serão 
valorizadas e reconhecidas por sua atuação e, por sua vez, irão 
retribuir à empresa com o seu trabalho, gerando resultados positivos 
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e deixando um legado à geração futura, em vez de uma estrutura 
organizacional falida. O colaborador é um ser humano e como tal 
precisa ser respeitado, a base de todo relacionamento é a confiança 
e o respeito.

4.1.5 Resultados da organização

Em decorrência da grande complexidade e da falta de 
ferramentas especializadas, muitas empresas têm dificuldades para 
identificar os resultados financeiros, de processos e principalmente o 
resultado individual de cada operação ou cliente. Por essa razão, um 
diagnóstico nesse item pode ficar de certa forma prejudicado, porém 
é fácil perceber se os resultados estão acontecendo conforme o 
planejado. 

Se a empresa está atendendo seus principais indicadores, se estão 
sendo atendidos os requisitos de processos internos é sinal que as 
coisas vão bem (é uma avaliação por dedução), mas bem próxima 
da realidade. Porém, se vai mal é difícil a identificação da causa raiz, 
principalmente se esta estiver sendo gerada pelo indivíduo.

Caso haja possibilidade de avaliação dos resultados, normalmente 
são analisados os seguintes itens:

1. Pesquisa de satisfação de clientes.
2. Quais os principais riscos do negócio?
3. Capacidade de atrair, reter e agradar os clientes.
4. Os produtos e serviços oferecidos atendem às necessidades 

dos clientes relacionados às suas características e qualidades?
5. A política de preços é adequada?
6. Resultados relacionados à rentabilidade, inadimplência, 

receita e despesa.

Para concluir o estudo da unidade

A etapa de realizar o diagnóstico organizacional mostra que as 
empresas cada vez mais necessitam de disposição e ação para um 
contínuo aprendizado com o objetivo aprimorar o conhecimento e 
a competência de seu quadro funcional, seja treinando ou buscando 
essa mão de obra no mercado. O rompimento de velhos paradigmas 
também é de extrema importância porque águas passadas não 
movem moinhos e ficar preso a velhos conceitos não vai levar a 
empresa à obtenção de resultados necessários à sua continuidade.
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Resumo

Nesse momento é muito pertinente que façamos algumas 
perguntas a respeito daquilo que nós produzimos e entregamos:

O que a organização tem oferecido aos clientes está coerente com 
o mercado?O que a organização tem oferecido aos acionistas está 
dentro do planejado?   E o que tem oferecido aos seus colaboradores? 
Está coerente com o que ele tem entregado para a organização?

Essas reflexões são de fundamental importância, já que são elas 
que visam estabelecer uma relação entre o que se deseja e de que 
forma chegaremos lá. É uma somatória de todos os interesses: o 
acionista quer o lucro, o cliente vai proporcionar esse lucro, mas 
quer estar satisfeito e quem vai possibilitar a satisfação do cliente é o 
colaborador que estará atuando diretamente no produto ou serviço 
desejado.

É o colaborador que vai dispor de habilidade para usar o seu 
conhecimento em prol da empresa, por isso precisa ser respeitado 
como ser humano. A empresa deverá, com o diagnóstico 
organizacional, avaliar as pessoas, sua especialização profissional, a 
disposição de cada um trabalhar em grupo, compartilhando valores, 
políticas e objetivos.

A empresa é um organismo vivo porque é composta de seres vivos 
que têm sentimento, que vibram, e que almejam obter satisfação 
naquilo que fazem. Por trás desses seres vivos na organização é 
necessário que tenha uma força maior direcionando o rumo certo de 
suas ações. É aí que entra a liderança empresarial. 

Com as informações obtidas e devidamente analisadas com 
base na sua experiência e senso de julgamento, o consultor estará 
preparado para montar um relatório final contendo todos os 
dados obtidos sobre a organização. Todas as situações relevantes 
identificadas deverão ser mencionadas no relatório para justificar a 
proposta de intervenção na organização, que deverá ser de enfrenta-
mento dos desafios organizacionais.

O relatório final necessariamente precisa estar coerente com 
o diagnóstico e com as devidas argumentações necessárias que 
contrapõem qualquer argumentação por parte da direção e que 
justifiquem a intervenção necessária no resgate da ação que 
propiciará a retomada de uma rotina livre de problemas ou surpresas 
negativas. É importante que a alta administração se mantenha atenta 
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para que as ações determinadas e propostas sejam executadas com 
coerência e dedicação. 

Dessa forma, todo o esforço do consultor na identificação das 
falhas deve ser considerado por meio da resolução do problema 
que irá melhorar a prestação do serviço para o consumidor final.

Atividades de aprendizagem

 1. Defina diagnóstico organizacional. 
 
2. A estrutura organizacional é a forma como as empresas se organizam, 
para desenvolver as suas atividades adaptando-se a todas as mudanças 
dentro da empresa. Ela é dividida em dois tipos de estruturas, quais são 
elas?

3. Trata-se de uma ferramenta responsável por avaliar procedimentos, 
instruções e trabalhos, manuais da qualidade, normas institucionais, 
relatórios de auditoria. De qual ferramenta estamos falando?

4. Quando o objetivo do diagnóstico é alcançado, é porque foram 
assertivas as ações para solucionar o problema. Torna-se muito mais 
simples resolver um problema, desde que eu conheça a sua causa e 
seu impacto nos resultados e no negócio. Descreva o roteiro para a 
realização do diagnóstico.

5. Trata-se de uma técnica comumente utilizada para se levantar detalhes 
técnicos operacionais dentro da organização, em que se observam 
e acompanham as atividades laborais dos funcionários, anotando 
todos os detalhes que julgue importante. Durante esse processo, o 
observador pode fazer questionamentos ao observado, desde que esses 
questionamentos não influenciem e nem alterem o processo laboral ou 
expressem opiniões do observador. De qual ferramenta estamos falando?
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Unidade 4

Consultoria empresarial

Nosso objetivo é conhecer as peculiariades de uma 
consultoria, levando o aluno a entender sua importância no 
ambiente empresarial. Além disso, é muito importante conhecer 
os vários tipos de consultoria, com o objetivo de identificar a mais 
adequada para atender à necessidade da empresa no momento da 
contratação. As empresas buscam a contratação de consultorias 
na busca de orientação para ajudá-las com a agilidade nos 
processos a partir da quebra de paradigma fundamental para que 
as mudanças ocorram de forma efetiva e eficaz. Vamos entender 
por que as empresas consideram uma consultoria como parceira 
essencial para o seu desenvolvimento, fazendo com que elas se 
tornem mais competitivas no mercado em que estão inseridas. 
É fundamental entender o momento em que a empresa precisa 
contratar uma consultoria, pois o sucesso ou fracasso depende de 
pessoas e, para tanto, é importante que um especialista no assunto 
seja ouvido. Vamos apresentar uma ideia geral sobre a importância 
de um serviço de consultoria, seja ele realizado por consultores 
externos (independente) ou internos (funcionários da própria 
organização).

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção iremos conhecer o conceito da atividade de consultoria no 

ambiente empresarial e citações de diversos autores quanto à sua opinião e sua 

importância nas organizações. Avaliaremos as formas de intervenções, fruto de 

uma consultoria e o que leva uma organização a contratar um serviço de consul-

toria terceirizada (independente). Em muitos casos a empresa até possui pessoas 

altamente capacitadas para executar tal trabalho, porém esbarram em situações 

Seção 1 | Consultoria empresarial

Rinaldo José Barbosa Lima
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pontuais que atrapalham a utilização dessa mão de obra tão importante para 

as organizações. Um exemplo de profissional com características de consultor 

interno pode ser aquele que se destaca por ser um formador de opiniões, 

possuir credibilidade, conhecer os processos organizacionais, empreende-

dor, aceitar desafios, e o mais importante, saber aplicar uma metodologia 

de ferramentas da qualidade envolvendo grupos de diversos setores.  

Já o trabalho executado por uma consultoria terceirizada tem mais possibilidade 

de uma análise imparcial, já que não há envolvimento emocional no trabalho 

em questão e não devemos esquecer que as empre-sas consultoras tratam 

consultorias como um projeto, conforme citamos anteriormente.

Veremos nesta seção conceitos éticos na condução de uma consultoria, 

suas principais vantagens e desvantagens relacionadas à eficácia dos resultados 

desejados pelas organizações. O entendimento sobre a ética é imprescindível a 

fim de absorver claramente os conceitos sobre as características do serviço de 

consultoria. Ela é um princípio que deve estar incorporado em todo aquele que 

deseja exercer a função de um consultor. Além da ética, a imparcialidade é outra 

característica que faz parte do serviço de consultoria. Conheceremos ainda as 

diversas estruturas de um serviço de consultoria e os resultados que ela pode 

trazer levando em consideração as necessidades da organização.

Seção 2 | Características de uma consultoria
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Introdução ao estudo
As mudanças não param de acontecer em todos os aspectos 

e não é diferente também no que diz respeito às consultorias, 
que ao longo dos anos vêm se tornando mais especializadas. A 
consultoria empresarial teve seu início nos países industria lizados, 
onde as economias de livre comércio começavam a imperar e as 
empresas privadas necessitavam de um diferencial competitivo 
frente aos novos desafios do livre comércio que, ao mesmo tempo 
em que gerava uma oportunidade, trazia junto uma ameaça, pois 
tirava as empresas da zona de conforto em razão do aumento da 
concorrência que foi crescendo e se tornando acirrada. As mudanças 
no mercado externo e nas relações com os clientes, as inovações 
tecnológicas, a necessidade de reestruturação, bem como as 
terceirizações são algumas das novas tendências que obrigaram as 
organizações a buscar ajuda através de consultorias com profissionais 
altamente capacitados. Posteriormente, as empresas dos países em 
desenvolvimento também sentiram a necessidade de buscar ajuda 
de consultorias, com o fenômeno da globalização que fez com que 
o mundo se tornasse menor e mais exigente, com a integração em 
todos os aspectos e que impulsionou a dinâmica de aproximação 
das pessoas e a queda dos preços, tornando o lucro das empresas 
menor. Com isso, as consultorias se transformaram em uma 
necessidade para as organizações que desejavam ser competitivas 
e expandir sua atuação em um mercado globalizado e com muitos 
concorrentes. Atualmente até as empresas públicas passaram a fazer 
uso de consultorias em razão das muitas transformações ocorridas 
nos últimos anos que faz com que haja uma exigência maior da 
qualidade de prestação dos serviços que deve se equiparar ao setor 
privado.

As reformas econômicas ocorridas nas últimas três décadas 
estimularam o crescimento de demanda por serviço de consultoria, 
que no início consistia na forma de serviços especiais realizados por 
institutos de pesquisa e depois a consultoria firmou-se em definitivo 
como função principal e hoje é altamente reconhecida pelas empresas 
que as têm como parceira para estruturar e preparar a organização 
para fazer frente à concorrência. 

Portanto, a consultoria é utilizada estrategicamente como 
aceleradora do desenvolvimento organizacional, capaz de impulsioná-
la a alavancar seus negócios de forma assertiva e rápida. É de sua 
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alçada dar um direcionamento para a empresa escolher a melhor 
estratégia com a menor possibilidade de cometer erros. No entanto, 
não adianta a empresa ter a melhor estratégia empresarial se ela não 
tiver uma base de pessoas comprometidas com a visão e a missão 
da organização, buscando de forma ativa o melhor desempenho no 
alcance de seus objetivos estratégicos.

Muitas vezes é difícil identificar quais as capacidades e recursos 
de uma organização que irão gerar mais valia ou que irão explorar 
suas oportunidades e neutralizar as ameaças. Para tanto, informações 
são necessárias e nem sempre elas estão disponíveis de forma a 
proporcionar ao administrador insumos para a tomada e decisão. 
Em muitos casos é só por meio de consultorias que eles conseguem 
respostas para a questão de valor e de identificação do melhor 
caminho a seguir e das escolhas que devem fazer. Para Inácio 
(2013), ”com a consultoria é possível obter uma segurança maior 
para embasar e justificar algumas ações que produzirão impactos de 
grande monta nos processos de negócio e nas pessoas envolvidas”.
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Seção 1

Consultoria empresarial

1.1 Definindo consultoria

Atualmente, as empresas de modo geral estão cada vez mais 
adotando a administração estratégica com a perspectiva de 
manutenção de seus lucros. O mercado é dinâmico e embora 
a perspectiva pareça ser simples na teoria, na prática a implan-
tação da estratégia escolhida pode trazer impactos positivos para a 
empresa, mas também pode causar consequências negativas para 
os stakeholders e nesse aspecto as consultorias são cada vez mais 
parceiras das organizações, tornando-se parte da estratégia, para que 
os impactos negativos sejam os menores. A consultoria precisa estar 
bem posicionada no mercado e alinhada com o que tem de mais 
moderno e eficaz no mercado, para que toda a cadeia de valor dos 
processos de uma empresa possa ser agregada, considerando seus 
recursos e suas capacidades. 

A consultoria ganhou força junto às empresas graças à fragilidade 
das lideranças em gerenciar e influenciar sistematicamente seus 
liderados. Com isso, fortes fatores impulsionaram diretamente os 
serviços de consultoria nas organizações, pois cada empresa almejava 
ter suas estruturas organizacionais mais competitivas e ganhando 
cada vez mais espaço no mercado. Como as capacidades e recursos 
da empresa podem ser complexos e merecem estudos, observação 
e pesquisa, as consultorias passaram a exercer um papel importante 
na identificação da melhor forma de agregá-los na cadeia de valor e 
fazer com que os processos sejam eficazes e produzam vantagem 
competitiva. 

Oliveira (2004) considera fatores que ocorrem na economia, tais 
como:

• evolução tecnológica;
• globalização;
• desenvolvimento empresarial;
• melhoria do conhecimento e capacitação dos 

funcionários; 
• melhoria dos processos produtivos diretamente 

ligados ao negócio.
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Para saber mais

Segundo o IBCO (Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização), 
o trabalho de consultoria pode ser definido como “o processo 
interativo entre um agente de mudanças (externos ou internos) e 
seu cliente”. Acesse a link a seguir para obter mais informações sobre 
consultoria: <http://www.ibco.org.br/artigos-de-associados/1297.
html>.

Toda contratação de uma consultoria, gera um grande acréscimo 
no conhecimento à gestão de recursos humanos e traz ganhos para 
a empresa de um modo geral.

É esse o principal aspecto e motivação que levam as empresas 
a buscar o apoio das consultorias, e durante o processo que visa 
identificar e eliminar deficiências em processos, o desenvolvimento 
de equipes, a elaboração de procedimento através de transferência 
de conteúdo, introdução de novos conceitos, novas metodologias 
de gestão, novos indicadores, novos parâmetros de avaliações 
alinhadas ao que tem de melhor no mercado, é transferido todo tipo 
de conhecimento necessário para que seja agregado mais valor à 
organização. Tudo isso aumenta o conhecimento dos profissionais 
resultando em aumento de produtividade, pois as empresas que 
conseguem aplicar os planos advindos da consultoria conseguem 
aprimorar seus processos, eliminar retrabalhos e aumentar a 
agilidade obtendo com isso vantagem competitiva.

Os serviços de consultoria revelam a intenção de ajuda para 
a solução de algum problema. Segundo Caplan (1970, p. 19), 
consultoria é:

É difícil entender por que a consultoria exerce uma força 
maior no direcionamento dos recursos e capacidades 
da empresa, já que a experiência e informações sobre a 
empresa estão em poder dos colaboradores envolvidos 
nos processos internos. Mesmo assim, algum medo 
impede que coloquem em prática as decisões que devem 
ser tomadas para dar um melhor rumo à organização, 
e muitas vezes até com os diagnósticos em mãos, esse 
receio impede o desenvolvimento e crescimento. É 
comum descobrirmos no quadro funcional colaboradores 
altamente capacitados, mas que não conseguem traduzir 
para a prática a experiência e conhecimento que possuem 
(INÁCIO, 2013).
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[...] um processo de interação entre dois profissionais: o 
consultor, que é um especialista, e o consultando, que 
solicita o auxílio do consultor em relação a um problema 
de trabalho do momento, com o qual ele enfrenta 
algumas dificuldades e o qual ele entende que pertença a 
outras áreas específicas do conhecimento.

[...] um processo interativo de um agente de mudanças 
externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de 
auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa 
nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o 
controle direto da situação.

Na citação, podemos observar a coerência na relação entre 
o consultor e o consultando, pois o último solicita a ajuda do 
especialista para solucionar problemas que extrapolam o seu nível 
de conhecimento. Com isso, a empresa passa a contar por um 
determinado tempo com a ajuda e orientação de um profissional 
com larga experiência e que poderá dar um novo rumo aos negócios 
e até mudar a cultura da organização.

Segundo o dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001, 
p. 814), a consultoria se divide em duas principais definições: “[...] 
ação ou efeito de dar consultas, conselhos etc. Ação ou efeito de 
(um especialista) dar parecer sobre matérias de sua especialidade”. 

Colocando-as no ambiente empresarial, pode-se evidenciar o 
conceito da consultoria no ambiente organizacional. É evidente que 
o consultor apenas orienta sobre o assunto específico e que não 
cabe a ele a execução da ação que irá mudar uma determinada 
situação. Ele elabora os relatórios com o diagnóstico da sua 
pesquisa e observação e oferece as sugestões necessárias para que 
a empresa possa tomar a melhor decisão. Cabe ao administrador 
da empresa colocar em prática ou não.  Oliveira (2004, p. 21) define 
consultoria como sendo um:

Fica nítido então qual é de fato o papel do consultor enquanto está 
prestando a consultoria solicitada pela empresa que enfrenta algum 
tipo de problema para crescer e se desenvolver. Ele tem o papel de 
influenciar a tomada da decisão sem, no entanto, determinar que a 
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ação seja executada. 
O custo com a consultoria deve ser recuperado por meio de 

melhores resultados advindos das mudanças sugeridas, pois 
não se justifica a contratação de um serviço que não gere os 
resultados previamente definidos e esperados pela organização. Os 
consultores são muito claros e objetivos ao entregar o diagnóstico 
aos executivos da empresa, quando definem as ações necessárias 
para o enfrentamento do problema e que irão gerar uma solução se 
devidamente executadas. Porém, a responsabilidade fica nas mãos 
dos dirigentes para tomarem a decisão que acharem conveniente, 
mesmo que os resultados não sejam satisfatórios. 

Em muitos casos culmina na demissão do próprio executivo 
que tomou a decisão menos acertada para a empresa e que gerou 
prejuízos tanto material como de ordem cultural e emocional. 
Quando assim ocorre, as consequências são graves e afetam toda a 
organização, pois o descrédito toma conta e leva os colaboradores 
a perder a fé em novas ações e, com isso, a criticidade aumenta.

Podemos concluir que a “atividade de investigação, identificação, 
estudo e solução de problemas gerais ou parciais, atinentes à 
estrutura, ao funcionalismo e à administração de empresas” (IBCO, 
2013) são totalmente pertinentes, ou seja, o consultor age como 
tal, dando conselhos e orientação quanto ao melhor caminho e 
muitas vezes oferecem várias opções, ajudando seu cliente para que 
possa agir com coerência, exercendo, assim, o papel de um agente 
externo que influencia na mudança de rumo da organização. Em 
alguns casos chega-se à conclusão de que o negócio é inviável e a 
melhor solução é fechar as portas e encerrar as atividades ou mudar 
totalmente o foco do negócio. 

Com o enfoque voltado para o processo, Schein (1972, p. 
8) descreve consultoria como “[...] um conjunto de atividades 
desenvolvidas pelo consultor, que ajudam o cliente a perceber, 
entender e agir sobre fatos inter-relacionados que ocorrem no seu 
ambiente”.

Ou seja, a visão do consultor é voltada para os processos de 
forma horizontal que  exibe a empresa de forma holística mostrando 
o todo em uma “imagem única”,  que sintetiza todos os elementos 
da empresa, os quais normalmente podem ser relacionados a 
visões parciais abrangendo suas estratégias, atividades, informações, 
recursos e organização.
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Bergan e Neumann II (1980, p. 320) apresentam consultoria 
como “[...] um processo de solução de problemas”.

Ou, melhor ainda, um processo de proposta de solução do 
problema pois, na verdade, o consultor não resolve o problema, 
apenas aponta soluções. Tanto o consultor como o consultando 
tem uma relação de ganho, sendo a consultoria o meio pelo qual 
o conhecimento tanto de um como do outro é aumentado. Para 
este que adquire o conhecimento teórico mais especializado e para 
aquele a experiência de conhecer uma empresa e poder observar 
na prática os erros e problemas de uma administração pautada 
na tolerância e ignorância dos impactos negativos gerados para a 
empresa. 

Segundo Gonçalves (1991, p. 91, grifo do autor), consultoria é 
definida como “Um processo de aprendizagem mútua de consultor 
e cliente, com base num ciclo constante de pesquisa-ação, isto é, 
ensaio-erro-acerto”.

Essa definição reforça o que já foi comentado no parágrafo 
anterior a respeito do ganho, porém aqui o autor sugere um maior 
aprofundamento quando cita o ensaio-erro-acerto, ou seja, tanto o 
consultor como o cliente concordam em fazer experiências para 
testar as diversas opções, buscam sempre um aperfeiçoamento e 
usam o erro de uma ação para acertar uma outra. É uma técnica 
parecida com o conceito de que todo sucesso advém de um 
fracasso, e dessa forma orbitam num ciclo constante de pesquisa-
ação que, muitas vezes, leva à descoberta de uma nova forma ou 
metodologia de trabalho.

Para Weinberg (1990, p. 78), a consultoria é a arte de influenciar 
pessoas segundo estudo realizado. “Um pai age como consultor, 
quando a filha lhe pergunta em que faculdade deve estudar. Não 
é preciso ter registrado para aconselhar e ajudar uma pessoa a 
encontrar o caminho mais rápido”.

Portanto a arte de influenciar é uma característica do consultor, 
que ajuda na busca de soluções eficazes e orienta o caminho a 
ser percorrido para o alcance dos objetivos traçados. A consultoria 
se baseia em dados e fatos concretos, com diagnósticos através 
de entrevistas, pesquisa e observação, não é apenas dedução, é 
resultado comprovado e confirmado.

Oliveira (2004, p. 21) complementa o assunto conceituando 
aspectos como:
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1. processo interativo é um sistema de atividade, 
seguindo uma sequência lógica desempenha ações recíprocas 
e com objetivos de evolução, para suplantar as expectativas da 
empresa;

2. agente de mudanças externo;
3. responsabilidade de auxiliar as pessoas;
4. tomada de decisão.

Com base nisso, a consultoria empresarial, apesar de não ter 
envolvimento com a mudança, assume caráter diferenciado em 
função da natureza do problema que se pretende resolver, pois 
estimula o cliente a promover discussões, fazer análise e sentir o 
quanto as mudanças sugeridas serão necessárias. Aqui cabe uma 
reflexão de como uma consultoria pode influenciar no futuro da 
organização e na evolução do  capital humano responsável para 
que as mudanças ocorram e também sobre os impactos que tais 
mudanças vão causar tanto no ambiente interno como externo. A 
principal influência do consultor está principalmente na tomada de 
decisão daqueles que têm a autoridade para fazer acontecer.

Para concluir, Amorin (2006, p. 32) define consultoria da seguinte 
forma: “A consultoria, portanto, é um dos meios que os empresários 
podem utilizar para obter a melhora dos processos, a diminuição 
dos custos e a otimização dos recursos materiais e humanos”.

Com o diagnóstico nas mãos, os dirigentes da empresa se 
sentem mais seguros e é possível que muitas decisões sejam 
tomadas com mais convicção do que seriam tomadas antes da 
realização da consultoria. A consultoria passa a ser então uma 
ferramenta gerencial que influencia a tomada de decisão pautada 
em fatos cuidadosamente identificados, investigados, analisados e 
relatados em um documento formal que vai garantir a integridade 
das informações. 

Sustentando essas afirmações, Block (1991, p. 29) relata com 
muita precisão a relação do conceito com a prática relacionada 
ao profissional consultor: “[...] o consultor é uma pessoa que por 
sua habilidade, postura e posição, têm poder de influência sobre 
pessoas, grupos e organizações, mas não tem poder direto para 
produzir mudanças ou programas de implementação”.

Apesar de não ter poder direto, esse profissional o tem 
indiretamente, quando exerce o seu poder de influência sobre o 
tomador de decisão que tem autoridade para tal. Independente 
das diversas definições, a consultoria empresarial tem por obje-
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tivo, juntamente com a direção da organização, localizar pontos 
que necessitam ser observados e propor ações corretivas e/ou 
preventivas com o intuito de saná-las ou minimizá-las. Com isso, 
nunca o resultado de uma consultoria deixa de existir, mesmo quando 
a decisão é de não colocar em prática as sugestões oferecidas, pois 
fica para a organização, ou para as pessoas que foram envolvidas no 
processo, uma evolução em seus conhecimentos e que no futuro 
ainda podem ser utilizados de forma positiva. 

Assim, qualquer resultado obtido pela empresa advindo de 
uma consultoria vê-se a responsabilidade do consultor, visto que 
sua profissão se concretiza com a vitória obtida pela organização. 
No entanto, quando a decisão é de não executar as mudanças 
sugeridas, fica para o consultor a satisfação do dever cumprido, já 
que tudo que estava ao seu alcance foi feito, sempre com o objetivo 
de subsidiar os administradores com informações relevantes para os 
processos críticos.

1.2 Atividades terceirizadas

A terceirização ou outsourcing é uma prática que tem como 
objetivo reduzir os custos e aumentar a qualidade. Grandes 
corporações utilizam em grande escala a terceirização e, se bem 
administrada, traz ótimos resultados para a operação. As empresas 
de menor porte podem se beneficiar também com o outsourcing, 
já que elimina burocracias internas com as atividades-meio. Embora 
se observe várias vantagens, a terceirização deve ser utilizada 
com certo cuidado. Uma administração irresponsável pode gerar 
complicações seríssimas para as empresas que se utilizam das 
atividades terceirizadas, já que pode provocar um descontrole e 
desconhecimento de sua mão de obra, da contratação de pessoas 
com perfil inadequado, provocando prejuízo financeiro, uma vez 
que a lei considera a empresa como corresponsável nas questões 
trabalhistas.

A organização deve considerar e pesar na balança todos os 
fatores positivos e negativos do processo de terceirização, tais como 
a redução de custos e, principalmente, o foco na sua atividade-
fim, que é a maior razão da existência da empresa. Os objetivos 
estratégicos da organização devem estar completamente alinhados 
para que, a partir deles, se direcione para os terceiros onde eles 
devem focar para alcançar resultados satisfatórios, que garantam a 
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continuidade da prestação do serviço.
Cabe aqui considerar o que pode ser terceirizado para não 

correr o risco de a empresa perder sua identidade e o seu diferencial 
competitivo. Não se deve terceirizar a atividade-fim, porque ela é a 
razão da existência da empresa, e mesmo na atividade-meio, deve-
se tomar muito cuidado para não terceirizar atividade em que haja 
subordinação ligada diretamente à empresa. 

Para reduzir as situações problemáticas que são causadas por 
uma má terceirização, empresas de software estão colocando no 
mercado algumas soluções de sistemas informatizados que visam 
disponibilizar uma ferramenta gerencial com um jeito mais eficaz do 
controle e da gestão da mão de obra terceirizada, contribuindo com 
a administração de Recursos Humanos das empresas que praticam 
a terceirização.

É muito difícil a decisão de terceirizar as atividades, mas há 
momentos em que o foco nos negócios fica tão prejudicado que 
vale a pena contratar uma empresa para fornecer serviços tanto de 
consultoria como para realização de atividades rotineiras.

Atualmente as empresas terceirizadas são consideradas como 
parceiras estratégicas, auxiliando a organização a alcançar seus 
objetivos, pois possuem competência necessária para atuar desde 
uma grande consultoria até mesmo para a realização de atividades 
como RH, limpeza, infraestrutura, manutenção, Tecnologia da 
Informação e até parte do financeiro, entre outros. São atividades 
fundamentais e necessárias dentro da organização, mas se 
avaliarmos com mais propriedade, a empresa não investe para a 
melhoria desses processos e mantê-los se torna oneroso. Isso se 
dá porque os administradores não enxergam como atividade-fim, 
simplesmente “não faz parte do negócio da empresa”. 

Em virtude disso, surgem argumentos comumente utilizados: 
isso não quer dizer que não sejam importantes, mas “vamos deixar 
esses investimentos com as nossas parceiras terceirizadas”, “elas 
possuem expertise no assunto”, são atualizadas tec nologicamente, 
produtivas e possuem as melhores práticas do mercado constituem. 
Nesse contexto, as empresas/profissionais terceirizados estarão 
responsáveis pelas atividades não consideradas fim, e os funcionários 
efetivos terão mais tempo para desenvolver conhecimento, 
competência e comprometimento na gestão avançada alinhadas 
com os objetivos estratégicos na pessoa de um consultor interno.
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1.3 Por que contratar uma consultoria externa (independente)

Primeiramente, o que leva uma organização a buscar uma 
contratação de uma consultoria externa é porque não possui 
profissionais qualificados e com expertise necessária para 
conduzir a consultoria. Pode até possuir consultores internos, mas 
dependendo da abrangência e do grau de complexidade exigidos, 
a contratação de uma consultoria independente trará mais 
credibilidade ao processo, pois sendo con-sultores externos não 
possuem vícios e são totalmente independentes, características 
exclusivas dessa consultoria.

Para os serviços de consultoria agregarem valor para a 
organização, ela deve centrar-se em quatro pontos:

• ser um parceiro estratégico; 
• ser um agente de mudança;
• ter conhecimento e as melhores práticas do mercado;
• ser agentes disseminadores de informação.
Para a organização usufruir ao máximo dos benefícios da 

consultoria, deve-se considerar os quatro pontos elencados e 
devidamente alinhados com as competências profissionais dos 
consultores de forma diferenciada relacionadas ao conhecimento, 
habilidades e atitude. Esses fatores são cruciais na escolha de 
uma empresa prestadora de serviços de consultoria e devem ser 
considerados como prioridade para se ter segurança de que será 
prestado um serviço com competência técnica. Antes de contratar 
uma consultoria, esses pontos devem ser exaustivamente avaliados 
e comprovados por meio de históricos de prestação de serviços 
realizados e a qualificação dos integrantes da equipe consultora.

A consultoria é tida como uma importante ferramenta 
para fortalecer a gestão empresarial e é muito utilizada pelas 
organizações, no sentido de ampliar, criar ou melhorar um 
processo. Além de servir para orientar a organização nas mais 
diversas atividades, a consultoria é amplamente utilizada para 
implantar novas formas de gestão, auxiliar a organização no 
desenvolvimento do planejamento estratégico, aumento da 
produtividade, diminuição dos índices de retrabalhos nos 
processos, reestruturação organizacional, entre outros. Portanto, a 
forma mais eficiente para obter um aperfeiçoamento dos negócios 
empresariais se dá através da contratação de uma consultoria 
especializada, com o objetivo de ser gerado um diagnóstico com 
um direcionamento para que as melhorias ocorram eficiência e 
em eficácia, agregando valor ao serviço e ou produto.
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É muito importante que se tenha uma relação de credibilidade, 
respeito e confiança entre o consultor e seu cliente. O consultor 
é um conselheiro e um direcionador das melhores práticas para a 
organização e irá orientar a utilização das ferramentas adequadas à 
identificação das causas dos problemas, e na solução dos mesmos. 
Mas é preciso entender que consultoria não é a cura para todos os 
males da organização, porque para fazer tudo acontecer depende 
da vontade do cliente em transformar o desejo em ação. Se o 
contratante da consultoria não estiver disposto a fazer acontecer 
as mudanças propostas pela consultoria, pense muito bem antes 
de contratá-la.

O diagnóstico que uma consultoria oferece como resultado das 
análises e estudos produzidos por meio da pesquisa, identificação, 
investigação e uma criteriosa avaliação dos fatos oferecem 
inúmeros e amplos benefícios para os administradores, gerando 
segurança e assertividade nas tomadas de decisões, e, como 
consequência, maior rentabilidade para a empresa. Os inúmeros 
benefícios que a empresa recebe é um reflexo dessa relação que 
se formou com a consultoria e que se traduz pela parceria e o 
foco voltado unicamente para a obtenção de resultado satisfatório 
para todos. O que se pode constatar é que quando há uma relação 
de confiança entre empresa e consultoria, cria-se uma abertura 
para que os obstáculos de ordem conceitual, comercial e de 
pessoas sejam superados. Quando essa relação de confiança se 
estabelece, tudo se torna mais fácil porque a credibilidade no 
trabalho contratado faz com que haja a entrada e o envolvimento 
de um consultor no planejamento estratégico da empresa. Com 
isso, o consultor fica consciente dos problemas que a empresa 
enfrenta e se prepara para oferecer para a empresa uma atuação 
ativa em todo o desenvolvimento do processo.

Os benefícios de se decidir quanto à contratação de uma 
consultoria externa reside no fato de que o profissional consultor 
não está viciado nos prováveis erros de gestão que acontecem 
como se fizessem parte da rotina com uma tolerância equivocada. 
O consultor, além de possuir um comportamento ético e 
responsável, ainda faz uso de instrumentos e conhecimentos de 
que a empresa contratante não possui o que, com certeza, irá 
gerar resultados positivos à organização e seus stakeholders.

Algumas empresas possuem características bem distintas, umas 
especializadas em processos, outras em intervenção e outras 
em diagnóstico ou ambas. Mas antes da contratação é muito 
importante ter em mente que no mínimo, se devem investigar as 
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fontes e averiguar a atuação da mesma junto aos seus clientes, 
ciente de essa simples verificação pode impedir aborrecimentos 
futuros.

Questão para reflexão

A empresa buscou apoio de consultoria externa para introduzir a nova 
estrutura de cargos e salários, planos de carreira, mas não buscou 
apoio externo para implantar um modelo de consultoria. O que acha?

1.4 Exemplos de consultoria empresarial

Para saber mais

Se a organização pretende identificar e desenhar os processos, des-
truir a burocracia e fazer com que seu pessoal saia da famosa “zona 
de conforto” uma sugestão: HAN-SON, D.H.; FRIED, J. Reinvente sua 
empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2012.

Nas últimas décadas, as empresas têm passado por constantes 
transformações e isso tem gerado reflexos diretos nas pessoas e nos 
processos que compõem a organização, exigindo cada vez mais 
melhoria nos resultados de forma a fortalecer o relacionamento 
com todos os stakeholders. Diante da expectativa de atender melhor 
a organização, principalmente seus clientes internos e externos, a 
organização tem buscado através de consultoria um aceleramento 
nesse processo, ganhando tempo, conhecimento e capacitando 
sua equipe.

Veja alguns exemplos de consultoria:

Consultoria voltada para estratégia empresarial

• definição e/ou validação de missão, visão, políticas e 
valores;

• definição dos objetivos estratégicos;
• elaboração do planejamento estratégico;
• implantação do planejamento estratégico;
• proposta de reestruturação organizacional.
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Consultorias voltadas para a gestão por competência
 
• avaliação das competências técnicas e comportamentais 

dos colaboradores;  mapeamento de competências organizacionais;
• mapeamento de competências técnicas e comportamentais 

das funções;  identificação dos desvios relacionados a treinamento; 
• avaliação de desempenho focado em competências;
• plano de carreira por competências;
• plano de remuneração por competências.

Consultorias voltadas ao apoio à gestão por competência
 
• pesquisa salarial;
• descrição de função;
• pesquisa de clima organizacional;
• capacitação e implantação de seleção por competências.

Consultoria para implantação de sistema de gestão da 
qualidade

 
• implantação de sistema da qualidade;
• implantação das normas iso 9000 (toda família ISO);
• implantação do PNQ — Prêmio Nacional da Qualidade;
• implantação do programa 5s;
• mapeamento e avaliação dos processos organizacionais.

Consultoria em Marketing e vendas
 
• identifica necessidades mercadológicas;
• implementação de ferramentas de análise mercadológicas; 
• treinamento e desenvolvimento de vendedores;
•  avaliação da gestão comercial.

Existem inúmeras formas e fatores que levam uma empresa 
a contratar uma empresa de consultoria e, devido a esse fator, 
abordamos algumas que achamos mais corriqueiras no dia a dia 
empresarial.
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Seção 2

Características de uma consultoria

2.1 Características de um serviço de consultoria

As características do serviço de consultoria estão diretamente 
ligadas à realização dos trabalhos que serão desenvolvidos dentro 
de uma ética e profissionalismo muito inerente à função. Quando há 
uma dedicação e responsabilidade, somado a um comprometimento 
por ambas as partes, é muito provável que a possibilidade de eficácia 
seja grande em função desse envolvimento positivo. Porém, 
tudo deve estar muito claro entre o responsável pela empresa e a 
consultoria contratada sobre o que se deseja com o trabalho que vai 
ser executado. Assim, faz-se necessário analisar qual a finalidade da 
consultoria e como vão ser tratados os problemas que surgirem ao 
longo do tempo em que a consultoria estiver sendo prestada. 

A característica mais importante na consultoria é a ética, em 
que o serviço deve deixar muito bem claro ao cliente os objetivos, 
o trabalho a ser desenvolvido, os meios, as limitações, as medidas, 
estimativas de tempo e custos a serem gastos. São informações 
imprescindíveis para uma boa parceria de prestação de serviço onde 
as regras devem ser claras para não haver comprometimento do 
trabalho a ser executado. Para que um problema tenha uma solução 
baseada na ética, é necessário que nunca se aja de forma ilegal, ou 
seja, todas as informações obtidas devem ser confirmadas para não 
haver erro ou injustiça. Cabe aqui um comentário mais aprofundado 
sobre ética, que é a principal característica a nortear os trabalhos de 
uma consultoria:

Questão para reflexão

Estou contratando uma consultoria para me apoiar numa intervenção 
ou na criação de um novo processo?
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É um instrumento de realização dos princípios, visão 
e missão das empresas que serve como orientador das 
ações de colaboradores explicitando a postura social 
da empresa em face dos diferentes públicos que ela 
interage. Seu conteúdo deve ser refletido nas atitudes 
das pessoas a que se dirige e encontre respaldo na alta 
administração da empresa, que tanto quanto o último 
empregado contratado tem a responsabilidade de 
vivenciá-lo (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2006, p. 28). 

Segundo os autores, o código de ética é avaliado como uma 
ferramenta para a empresa regular sua postura relacionada aos 
diversos públicos que a integram. Dessa forma, pode ser estendido 
para o consultor como para a empresa com objetivo de não obstruir 
informações relevantes para o conhecimento de ambos. Ética é o 
nome geralmente dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos 
morais. A palavra “ética” é derivada do grego, ethos, e significa “aquilo 
que pertence ao caráter e procura orientar o o melhor modo de 
viver pelo pensamento humano”. Com a crescente profissionali-
zação e especialização do conhecimento, a ética pode ser definida 
como a ciência que estuda a conduta humana e não se confunde 
com a moral, que na verdade é a qualidade dessa conduta, quando 
analisada a partir do ponto de vista do bem e do mal. Fica, portanto, 
a conclusão de que a ética e a moral caminham juntas e na fun-
ção de consultor, a ética é fundamental, já que inevitavelmente a 
consultoria esbarra com problemas relacionados a comportamentos 
humanos que afetam profundamente o desenvolvimento das 
atividades organizacionais.

Para saber mais

Segundo o Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização 
(IBCO), o código de ética estabelece um conjugado de interesses que 
permeiam pelas necessidades individuais relativas à comunidade em 
geral, clientes da consultoria, a própria categoria de profissional e os 
consultores como indivíduos, não traduzindo apenas uma intenção, 
mas um conjunto de valores compartilhados por toda categoria 
profissional.

O código de ética que define regras para equilibrar o 
comportamento humano é que faz com que o comprometimento 
com os objetivos organizacionais seja uma exigência ética. As 
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normas éticas nas organizações geram uma força integradora, 
gerando nas pessoas o princípio da honestidade e da integridade. 
Nas consultorias, a ética se torna obrigatoriedade para que o 
processo ocorra com lisura, delimitando campo de atuação dentro 
de uma conduta ética.

De acordo com Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001), tem havido 
tentativas de formular um conjunto de padrões éticos universais. 
Líderes empresariais europeus, norte-americanos e japoneses se 
reuniram para elaborar um código internacional de ética suportado 
por um conjunto de valores compartilhados mundialmente, tais 
como: veracidade, integridade, equidade e igualdade. Esse código 
internacional de ética é constituído de 13 princípios que abrangem 
as mais variadas interfaces das organizações:

• responsabilidade das empresas;
• impacto social e econômico das empresas; 
• conduta empresarial;
• respeito às regras;
• apoio ao comercio multilateral;
• respeito ao meio ambiente;
• prevenção de operações ilícitas;
• relações com clientes;
• direitos e deveres dos colaboradores;
• agregação de valor para proprietários e investidores;
• parceria com fornecedores;
• práticas com relação à concorrência;
• inserção da comunidade nas decisões empresariais.

O estudo a ser apresentado refere-se exclusivamente ao 
mercado de consultoria externo, por um profissional liberal que não 
faça parte do quadro de funcionários da empresa, pois dessa forma 
o resultado do trabalho não sofrerá interferências que possam 
prejudicar um diagnóstico real. Sendo assim, a consultoria externa, 
possui pontos que consideramos positivos e outros negativos e 
cabe ao executivo responsável pela definição da contratação de 
uma consultoria, avaliar claramente qual a necessidade da empresa 
naquele momento e se a consultoria vai apontar soluções efetivas, 
gerando uma base de sustentação para que a organização tenha 
um crescimento saudável. Dependendo da estratégia definida 
pela organização, isso poderá ocorrer a médio ou longo prazo ou 
simplesmente não ocorrer.
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Oliveira (2004, p. 61) cita as principais vantagens dos pontos 
positivos:

O autor prossegue com os pontos negativos:

1. maior experiência, pois realiza outros trabalhos 
em empresas diferentes e ao mesmo tempo;

2. sua contratação é feita pelos que possui maior 
grau hierárquico na empresa, o que resulta em maior 
aceitação dos funcionários;

3. maior liberdade para dizer ou fazer determinada 
situação po-dendo assim correr riscos;

4. maior imparcialidade por não estar convivendo 
no dia a dia da empresa.

1. pouca noção das relações informais;
2. não tem poder na empresa, já que não faz parte 

do quadro de funcionários;
3. menos entrosamento com os grupos e pessoas;
4. geralmente não frequenta a empresa todos os 

dias.

Conforme observamos, a desvantagem apresentada na 
consultoria externa torna-se uma grande vantagem quando 
avaliamos o grau de imparcialidade nas tomadas de decisão da 
consultoria. Pelo fato de não ter o poder de decisão, de não fazer 
parte do quadro de funcionários e de não frequentar a empresa 
diariamente, isso faz com que aumente a credibilidade dos trabalhos 
em função de não satisfazer o desejo de algum grupo específico ou 
que acate ideias isoladas conflitantes de algum diretor preocupado 
com a permanência no cargo.

Nesse contexto, é importante dividir os termos gerais da 
consultoria externa em modelos mais específicos. Para Oliveira 
(2004, p. 62), a diferença dos modelos “[...] está no como e não no 
que vai ser oferecido ao cliente”. Schein (1972, p. 27, grifo do autor) 
diferencia a consultoria de procedimentos em dois modelos básicos:
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1. Modelo da compra de serviço especializados 
— é representado pela compra de informações de 
pessoas qualificadas. A empresa necessita saber algumas 
situações e contrata um profissional especializado na área 
para auxiliar com informações ou avaliar metodologias.

2. Modelo do médico-paciente — é a realização 
de um diagnóstico na organização por um profissional 
capacitado com objetivos de avaliar os processos de 
melhoria que muitas vezes estão em desacordo com 
os clientes. Nesse modelo é fundamental o “pa-ciente” 
participar de forma ativa das avaliações juntamente como  
“médico” e definir qual o melhor “medicamento” a ser 
tomado.

2.2 Estrutura da consultoria

Para entendermos como são divididas as estruturas de empresas 
que praticam atividade de consultoria organizacional, segundo 
Oliveira (2001), faz-se necessária a segmentação da seguinte forma:

1. com foco no consultor: consultor externo e consultor 
interno;

2. com foco no serviço de consultoria: consultoria de pacote 
e consultoria artesanal;

3. com foco na organização: consultoria especializada, 
integrada, consultores associados, cooperativa de consultores e 
consultoria globalizada.

Quando o foco está relacionado ao consultor

• Consultor externo: profissional autônomo ou ligado a 
uma empresa especializada em consultoria. Geralmente possui 
uma grande experiência no ramo onde atua, pois realiza o 
mesmo serviço em várias empresas. Por não pertencer ao quadro 
de funcionário da organização e pela imparcialidade, possui 
maior aceitação para realização de consultoria por parte da alta 

Questão para reflexão

Qual estrutura de consultoria é ideal para sua empresa? Já pensou 
nisso?
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administração. Por outro lado, não possui conhecimento dos 
aspectos informais relacionados aos processos da organização.

• Consultor interno: profissional pertencente ao quadro 
de funcionários e que presta serviços para diversas áreas da 
organização, possui maior conhecimento dos aspectos informais 
relacionados aos processos, tem conhecimento e acesso às 
pessoas e grupos. Sua presença diária e participação efetiva na 
avaliação dos processos na empresa é constante com visibilidade, 
mas sua credibilidade poderá ser arranhada em função por 
participar do corpo de funcionários e não possui as melhores 
práticas de mercado.

Quando o foco está relacionado ao serviço de consultoria
• Consultoria  de pacote: muito semelhante a um 

brainstorm, a explosão de ideias realizadas por meio de transferência 
de estruturas, metodologias e técnicas administrativas, não se 
preocupando em obter resultados algum para melhoria dos 
procedimentos ou resultados da empresa cliente; possui maior 
agilidade na realização dos serviços, mudanças com impactos 
consideráveis na estrutura. Não se preocupa com o planejamento 
da mudança do processo de uma situação atual para outra futura.

• Consultoria artesanal: tipo de consultoria criado 
especificamente para atender às necessidades de uma determinada 
empresa por meio de um projeto específico, baseado em modelo 
e técnicas aplicados anteriormente. Geralmente sua contratação 
é bem aceita pelo nível estratégico, tático e operacional, pois os 
trabalhos são desenvolvidos em conjunto. Uma grande vantagem 
da consultoria artesanal é a velocidade em que ela é desenvolvida, 
a qualidade dos treinamentos aplicados, menor resistência aos 
trabalhos, e uma ótima qualidade dos serviços.

Quando o foco está na organização
• Consultoria especializada: exercida em poucos assuntos 

de uma área de atuação ou de conhecimento. Geralmente tem 
melhor qualidade nos serviços e maior integração com outros 
sistemas possibilitando que sejam realizados com mais agilidade e 
com um diferencial muito atraente, “menor custo”. 

• Consultoria total integrada: o grande ganho é que 
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ela atua de forma integrada e interativa com todas as áreas da 
empresa proporcionando uma ótima sinergia entre os trabalhos 
e os recursos da empresa. Por ser abrangente atua em diversos 
sistemas, otimizando a capacidade de treinamento com custos 
reduzidos. Há necessidade de verificar se as metodologias estão 
adequadamente interligadas e se existem profissionais capacitados 
em cada área.  

• Consultores associados: os consultores especializados 
que completam a amplitude ideal dos serviços de consultoria na 
organização.  

• Cooperativa de consultores: é democraticamente 
administrada por um grupo de consultores que voluntariamente se 
associam. O capital social é representado por quotas e singularidade 
de voto, que atua com neutralidade política, religiosa e racial. 

• Consultoria globalizada: é a consultoria que reúne seus 
serviços em empresas globalizadas, atuando em diversos países 
diferentes.

2.3 Necessidades de um serviço de consultoria

Questão para reflexão

O que leva as organizações a procurarem um serviço de consultoria?

Normalmente a maioria dos executivos só busca auxílio de 
uma consultoria quando está prestes a enfrentar uma crise, e 
as estruturas física, mental e emocional dos indivíduos estão 
enfraquecidas, de modo que eles não conseguem tomar decisões 
para reverter a situação. Em uma situação onde a crise ou ameaça 
pode se instalar, aumenta-se o nível de estresse que exige dos 
stakeholders um esforço maior para manter-se em equilíbrio e em 
grande parte dos casos torna-se difícil superar as mudanças sem 
uma ajuda externa. 

Durante o período da crise há uma ruptura provocada pela 
situação de mudança, abalando o equilíbrio e a estabilidade 
emocional. Isso faz com que as pessoas envolvidas na tomada 
de decisão sintam-se inseguras para decidir um rumo para mudar 
o quadro, pois qualquer ação indevida pode causar seios danos, 
tanto para a empresa como para as pessoas que fazem parte dela. 
O medo se instala e as capacidades e recursos ficam enfraquecidos 
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reduzindo a capacidade de adaptação e reação para a solução do 
problema.

Nesse momento a decisão de se contratar uma consultoria 
externa é acertada, pois um olhar imparcial sobre a organização 
possibilita chegar a melhores soluções do que as que naquele 
momento poderia ser decidida sem a intervenção de um consultor 
externo. A crise normalmente é entendida como um período 
de perdas e mudanças que podem ser positivas ou negativas, 
dependendo da forma como ela é encarada e também de fatores 
internos e externos. 

É sabido que toda crise leva a um aumento da vulnerabilidade, 
mas nem toda crise deve ser considerada como um momento de 
risco. Ela pode ser vista, de igual modo, como uma oportunidade 
de desenvolvimento e de crescimento para todos. Quando se 
conduz a organização a reagir positivamente à crise, a evolução 
cria novos equilíbrios, e fortalece os indivíduos na sua capacidade 
de reação e a crise evolui no sentido de desenvolvimento. A 
contribuição do consultor nesse sentido é amplamente observado 
e bem aceito por todos, levando com isso a execução das ações 
com motivação e entusiasmo.

Segundo Schein (1972), o executivo só contrata um serviço 
de consultoria porque não foi capaz de solucionar o problema 
sozinho. Ao contratar uma consultoria, assume sua incapacidade 
de lidar com o problema e delega essa responsabilidade a um 
profissional qualificado para tirá-lo do “olho do furacão”.

Quando o executivo responsável assume sua incapacidade 
em solucionar o problema e busca a ajuda profissional de uma 
consultoria, ele está dando um passo à frente para a evolução 
positiva da empresa. 

Para Kubr (1986), o gerente só utiliza dos serviços de consultoria 
quando acredita que terá ganhos mensuráveis, evitar danos 
futuros, previsões de mercado, reestruturação de hierarquia, 
como moderador de mudanças organizacionais, conhecer novas 
técnicas, metodologias etc. 

Na velocidade que a sociedade se transforma, as mudanças 
econômicas, o desenvolvimento tecnológico, novas metodologias 
e ferramentas de gestão, estão à disposição para que as 
organizações possam buscar oportunidades estratégicas. Para 
enfrentar esses desafios, a ajuda de uma consultoria torna-se 
uma das estratégias mais eficientes para manter a organização 
competitiva no mercado. A experiência, as novas metodologias e 
a visão externa trazida pela consultoria, oportunizam aos gestores 
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mais precisão e acerto em suas decisões. Sem dúvida, o ganho 
trazido pela consultoria impulsionará a ampliação da capacidade 
da organização tornando-a apta ao sucesso rapidamente.

2.4 Custo-benefício

Partimos da premissa que, ao buscar o auxílio de uma consultoria, 
a organização não dispõe daquelas competências desejadas, mas se 
a consultoria for bem planejada, os benefícios serão de longe bem 
maiores que os custos. Esse custo proporciona grandes vantagens 
no que se refere ao tempo de implantação de algum processo 
novo, eliminação de retrabalhos e desperdícios sem contar com 
a experiência e conhecimento agregado aos funcionários que 
participaram do projeto.

Devido à competitividade que se instalou após a globalização 
ser cada vez mais abrangentes, as empresas se defrontam 
constantemente com a necessidade de enfrentar novos desafios. 
Para fazer frente às concorrências, muitas alterações são exigidas 
na estrutura da própria empresa. Em muitos casos, uma forma de 
flexibilizar as mudanças está justamente na contratação de uma 
consultoria especializada para trazer melhorias ao negócio. A 
princípio pode parecer uma tarefa fácil, mas é preciso ter consciência 
de que há riscos e antes de tomar a decisão é importante analisar 
internamente as vantagens e desvantagens de contratar uma 
consultoria.

É imprescindível que antes de decidir se uma consultoria é 
a solução ideal para o problema da organização, uma série de 
perguntas deve ser respondida para ajudar a esclarecer a melhor 
opção.

• Qual o problema a resolver na sua empresa? 
• Existem recursos internos para a resolução desse mesmo 

problema? 
• É realmente necessário recorrer a um trabalho de 

consultoria?
• Se sim, é melhor fazê-lo internamente ou recorrer a 

especialistas externos?
Os executivos cientes dos problemas enfrentados pela empresa 

e da necessidade de recorrer à consultoria externa devem estar 
preparados para se envolverem de corpo e alma ao processo. É 
nesse momento que entre em cena os consultores internos, caberá 
a eles acompanhar ativamente todo o projeto de consultoria até a 
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sua conclusão, bem como, entrega de relatórios e planos de ações.
O motivo de se recorrer ao trabalho de uma consultoria não exime 

o executivo de suas responsabilidades, uma vez que o objetivo da 
contratação é para orientação e não para execução. O que ocorre 
é que alguns executivos, quando não querem assumir uma decisão 
ou por não querer arriscar a sua reputação, optam por contratar 
serviços de consultoria externa para realização de diagnósticos e 
execução ou intervenção, se isentando de suas responsabilidades. 
Por isso, a empresa e seus dirigentes devem estar cientes de 
quaisquer que sejam os resultados, advindos da consultoria, estes 
devem ser assumidos pela alta administração.

Por essa razão, antes de contratar uma consultoria, é importante 
obter informações sobre a equipe que vai atuar e verificar se eles 
possuem as competências adequadas à solução do problema que 
se apresenta. É necessário então saber qual a experiência que eles 
têm em projetos de consultoria, em que empresas atuaram, se já 
estiveram envolvidos em projetos do mesmo tipo, quais são as 
qualificações que possuem para o desenvolvimento do projeto etc.

Avaliação da equipe de consultores externos:

• objetividade; 
• coragem para tomar decisões; 
• competência e experiência da equipe de consultores;  

 capacidade de comparação com realidades de outras empresas na 
mesma área de negócio; 

• capacidade de implementação/intervenção; 
• rapidez de resultados;
• parceria com o cliente;
• disponibilidade.

Avaliação da equipe de consultores externos:

• desconforto (profissionais estranhos); 
• sentimento de dependência; 
• sentimento que os consultores possuem visão artificial do 

negócio;  expectativas irrealistas;
• falta de responsabilidade por parte da equipe de 

gestão da empresa;  desvalorização da equipe interna;  
 custos elevados.
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2.5 Avaliação dos benefícios

Para avaliar se a equipe de consultoria atende às expectativas na 
obtenção de resultados positivos, faz-se necessário confirmar se o 
projeto é viável financeiramente para a organização. Para tanto, deve 
ser calculado o retorno do investimento e relacionar os custos e os 
benefícios. Nem sempre é fácil fazer esse cálculo e o melhor é que a 
própria consultoria demonstre para a empresa essa relação de custo 
versus benefícios.

Após estar convencido de que é mesmo importante a contratação 
da consultoria, o executivo responsável deve buscar formas de obter 
o máximo proveito da presença dos consultores, para gerar ainda 
mais vantagens para a empresa. Deve existir total abertura entre 
os consultores e a administração da empresa de forma a tratar 
dos problemas organizacionais sem nenhum constrangimento. É 
importante manter contato constante com os consultores para não 
perder o controle sobre o projeto e acompanhar em tempo real os 
progressos obtidos.

Não são poucos os casos em que a consultoria prestada se torna 
em insucesso, devido ao não acompanhamento dos trabalhos que 
estão sendo realizados. Assim, não se pode deixar os problemas 
se tornarem gigantes porque as consultorias não fazem milagres, 
consultoria não é a cura, é apenas um diagnóstico. A cura será 
a execução das propostas de intervenções elaboradas pelos 
consultores, e sua condição de cuidar dos processos diariamente 
buscando uma boa saúde financeira e garantindo que os problemas 
não voltem a ocorrer.

2.6 Dicas para contratação e relacionamento com a empresa 
consultora

Após definido os critérios para contratação de uma consultoria, 
cuidados devem ser tomados para que haja um relacionamento de 
parceria profissional. Na avaliação de Cominato (2002, p. 667-674), 
esse momento é o mais crítico de todos, é a partir dessa análise que 
se determina o sucesso ou fracasso do projeto:

• Primeiramente certifique-se que na organização não possua 
um profissional capacitado para exercer tal função para resolver o 
problema, só então procure uma empresa consultora;

• Antes de contratar uma empresa consultora, procure saber 
por que a organização necessita dessa consultoria externa e não a 
contrate antes de saber o que realmente precisa;
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• Se não estiver decidido a implementar o que a empresa     
consultora propor, por que contratar?

• Busque informar-se sobre os trabalhos desenvolvidos 
anterior-mente pela empresa consultora, contate com clientes 
anteriores e solicite informações sobre os serviços prestados e os 
resultados obtidos.

• Busque saber se a empresa prestou consultoria para outras 
do mesmo ramo de negócio. Isso será muito útil;

• Avalie todas as empresas consultoras cândidas, sem 
distinção, nem sempre as empresas de renome possuem as 
melhores práticas e avaliem seus custos;

• Antes de assinar qualquer contrato, leia muito bem as 
entrelinhas da proposta, peça detalhes de tudo o que você não 
entende ou está com dúvidas e só assine o contrato quando todas 
as dúvidas forem dirimidas;

• Exija que no contrato contenha o acordo de 
confidencialidade da informações. Isso trará uma tranquilidade por 
parte da organização e uma responsabilidade a mais para a empresa 
consultora, pois toda e qualquer informação que por ventura vazar, 
será de sua responsabilidade e responderá por isso; 

• Eleja um líder do projeto por parte da organização e exija 
um profissional responsável por parte da empresa consultora, eles 
serão os responsáveis pela condução do projeto;

• Exija um cronograma contendo todas as atividades a serem 
desenvolvidas, seus pontos de controle para avaliar sua qualidade. 
Não esqueça dos recursos necessários que serão disponibilizados 
(pessoas, máquinas, espaço, equipamentos etc.) conforme 
cronograma. Caso os recursos não estejam disponíveis dentro do 
prazo e na quantidade necessária, estes poderão comprometer os 
resultados da consultoria e sujeito a possível aumento dos custos 
previstos;

• Para não ficar refém da consultoria, exija garantias de que 
após a conclusão dos trabalhos a organização terá autonomia para 
dar continuidade no projeto. Para que isso aconteça, a metodologia 
a ser utilizada deverá ser a mais adequada com relação ao que foi 
contratado e a equipe de profissionais que fará parte do projeto por 
parte da organização deve ser pró-ativa e comprometida com os 
objetivos do projeto;

• Acompanhe de perto todo o andamento dos trabalhos da 
consultoria e não delegue as decisões estratégicas. Seja assertivo 
nas decisões, pois você e sua equipe a conhecem mais que todos.
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Para concluir o estudo da unidade

Resumo

Esta unidade sem dúvida trouxe muitas informações relevantes 
para o processo de consultoria, principalmente quando tratamos da 
implantação da consultoria interna de RH, pois é um campo novo de 
atuação que se volta para a estratégia da organização com foco nos 
desafios propostos pela alta administração.

O momento atual exige uma mudança de paradigmas e cabe aos 
executivos decidir o melhor caminho a seguir. A busca do lucro deve 
ser feita de maneira ética com a construção de uma sociedade em 
que impere a liberdade e a paz. Uma solução proposta para isso é 
que se estabeleça uma autoridade supranacional voltada para o bem 
comum universal.

O papel da consultoria é fundamental para mostrar as 
transformações que devem ser definidas de acordo com o momento 
mundial em que a sustentabilidade do planeta é tema tão falado 
e ainda tão pouco efetivo. O equilíbrio econômico, sem dúvida, 
facilitaria a renovação no ambiente empresarial com o aproveitamento 
dos talentos de RH da organização. Esse é o principal objetivo da 
consultoria.

Vimos que a consultoria representa um grande avanço nas 
relações cotidianas das organizações, principalmente diante 
dos desafios e tendências crescentes de se reestruturarem 
constantemente seus processos diante da demanda de mercado. 
A consultoria pode ser muito mais que uma simples prestação de 
serviços diferenciada, ela pode vir a tornar-se um recurso eficaz 
com ênfase em Recursos Humanos para o desenvolvimento de 
pessoas, sob ótica das novas relações de trabalho, contribuindo 
para o aprimoramento das relações entre capital e trabalho. 

Antigamente, a consultoria era muito usada nos pequenos 
grupos tanto empresarial como comunitário e normalmente eram 
os sábios que eram reconhecido os mais experientes, e o povo 
buscava conselhos, elegendo-os como lideres. Os sábios não 
usavam os mesmos conceitos que são utilizados atualmente, mas 
o objetivo era o mesmo, ou seja, ajudar a descobrir qual a melhor 
maneira de se administrar a própria vida e o convívio social.

Atualmente a consultoria se tornou uma profissão que é 
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largamente utilizada de maneira formal dentro das empresas, sem 
se limitar a elas, porque os desafios são enormes e se não houver 
um envolvimento com as pessoas, nada de diferente acontece. 
Os desafios são cada vez maiores e mais graves, pois a perda do 
controle, a incessante busca pela redução de custos, as alterações 
em leis e regulamentações a fragmentação das atividades são 
algumas das dificuldades enfrentadas e que mostram a urgência do 
conhecimento dentro das organizações. Por essas razões muitas 
empresas buscam no ambiente externo as aptidões que faltam, 
para que por meio da consultoria possam receber uma visão mais 
crítica e imparcial para auxiliá-las. 

Na nossa rotina do dia a dia, às vezes nós atuamos como 
consultores ou buscamos no mercado consultor com experiência 
para nos ajudar com nossas limitações. Como objetivos específicos, 
a consultoria empresarial propõe:

• elaborar um diagnóstico das áreas funcionais da empresa 
em questão;

• dentificar seus pontos fortes e pontos fracos;
• identificar suas ameaças e oportunidades;
• propor soluções e mudanças específicas para as áreas 

julgadas mais necessitadas após a análise.
Os desafios não acabam nunca em uma organização, sendo 

que todos os dias eles estão ali, esperando alguma resolução. 
São tantos desafios que muitas vezes é necessário priorizar, e ir 
resolvendo tudo em forma de cascata, pois um fator está ligado 
a outro e quando um é solucionado, o outro já precisa de uma 
solução, e assim sucessivamente.

É necessário que os gestores estejam sempre atentos com 
tudo que está acontecendo na organização para não perder o 
time, cientes de que com a velocidade das mudanças é necessário 
agilidade para tomar decisões.

Atividades de aprendizagem

1. Para entendermos como são as estruturas das empresas 
que praticam atividade de consultoria organizacional, Oliveira (2001) 
a segmentou para termos um melhor entendimento. Quando o foco 
é o “consultor” dividiu-se em consultor externo e interno. Quando 
o foco é “consultoria”, também foi dividido em dois. Quais são eles?

2. Para que os serviços de consultoria agreguem valor 
à organização, devemos centrar em quatro pontos principais. 
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Descreva os quatro pontos.
3. Block (1991) afirma com muita propriedade o que vem a ser 

um profissional que presta consultoria. Defina a função do consultor 
empresarial.

4. O que leva uma organização a contratar de uma consultoria 
externa?

5. Antes de contratar uma consultoria, é importante obter 
informações acerca da equipe que vai atuar e se eles possuem as 
competências adequadas à solução do problema que se apresenta. 
Quais são as desvantagens de se contratar uma equipe externa de 
consultores?
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Unidade 5

Intervenção empresarial

Esta     unidade       abordará          informações            relativas às peculiaridades 
das intervenções empresariais para toda organização.  
Toda intervenção tem um objetivo previamente definido 
pela equipe consultora que, por meio de um diagnóstico, 
efetuou levantamentos técnicos, entrevistou diversos 
profissionais, avaliou processos, manu-seou informações 
de diversas áreas, o que, ao final, culminou em um 
relatório que foi entregue à alta direção da organização.  
As informações são cruzadas com os objetivos da 
empresa, levando em consideração as melhores práticas 
adotadas no mercado, a concorrência, fatores políticos, a 
cultura organizacional, a capacidade de investimentos, de 
crescimento e até mesmo de implementação da intervenção. 
 Vocês verão que no decorrer do estudo 
todos os agentes de mudança externa e interna 
da organização possuem responsabilidades e 
compromisso com os resultados a serem alcançados.  
Mostra ainda os fatores relacionados com o sucesso e fracasso 
nas intervenções empresariais, pois cada empresa responde 
de forma diferente às mudanças, interferindo no dia a dia da 
organização, ocasionando ansiedade, desconforto, estresse etc. 
Com o objetivo a alcançar os resultados com a intervenção, 
o espírito empreendedor faz com que sempre se 
busque mecanismos de aperfeiçoamento dos processos 
organizacionais, contribuindo com a vitória e o sucesso 
empresarial.

Objetivos de aprendizagem

Rinaldo José Barbosa Lima
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Nesta seção seremos levados a estudar os conceitos relacionados ao projeto, 

suas características, seus objetivos, suas etapas, objetivos, pessoas, comunica-

ção, riscos etc. Teremos um visão sistêmica das nove áreas de conhecimento do 

projeto, bem como todos processos relacionados ao gerenciamento do projeto. 

Dessa forma, ao final teremos uma visão completa do gerenciamento de projeto. 

Seção 2 | Gerenciamento de projeto na intervenção

Muitos livros apresentam essas fases como os principais processos de um 

projeto. Ao interpretar cada processo na íntegra, seremos capazes de com-

preender a real importância do gerenciamento, do projetos, seus benefícios e 

realização, desde o diag-nóstico até a realização da intervenção.

Seção 4 | Ciclos de vida do projeto

Nesta seção veremos os processos relacionados ao gerenciamento do 

projeto e sua importância no decorrer das atividades, desde a sua concepção 

até a execução e encerramento do projeto que são conhecimentos necessários 

que o consultor gerente do projeto deve ter. Saber lidar com as variáveis do 

conhecimento trará ao consultor gerente uma tranquilidade para alcançar o 

objetivo do projeto. 

Seção 5 | Fases do projeto

Nesta seção avaliaremos todas as características necessárias de um projeto, 

sua importância, impacto em seu gerenciamento, bem como os critérios mais 

empregados pelos gerentes.

Seção 3 | Características do projeto

Nesta seção veremos as necessidades das mudanças nas organizações 

em função da melhoria contínua dos processos, os métodos utilizados para 

realização da intervenção e algumas alternativas que mais se adaptam ao 

processo de mudança que provocam o menor trauma da organização. 

Seção 1 | Processo de intervenção no desenvolvimento organizacional
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Introdução ao estudo

Na atualidade, o termo intervenção tornou-se sinônimo 
de mudança no meio empresarial, e mudanças estão ligadas 
diretamente a pessoas possuidoras de conhecimento e habilidades 
para implantar e desenvolver determinadas mudanças. 

Para ter sempre uma visão clara da organização, é necessário 
que os processos internos sejam bem compreendidos, focados e 
alinhados aos objetivos estratégico da organização, e para tanto, é 
necessário que entenda claramente a empresa e tenha uma visão 
sistêmica e empreendedora dos processos. 

No mundo empresarial não existe uma regra única para 
a implementação das intervenções, porém alguns conceitos 
podem ajudar e muito no método de implantação, uma delas é 
a complexidade do processo. Caso a intervenção seja complexa 
ou altamente complexa, nesse caso, justificaria a execução por 
uma empresa consultora independente. Quando a intervenção 
é simples ou com pouca complexidade pode-se optar por uma 
equipe de consultores internos treinados e aptos para a realização 
da intervenção que, aliada ao instinto consultivo, é capaz de 
conduzir ao sucesso almejado.

Se passearmos pela história, vamos constatar que as intervenções 
sempre existiram, bem como vão existir os consultores, os 
executivos que desenvolvem metodologias mais arrojadas para 
que as intervenções sejam menos traumáticas e mais assertivas do 
ponto de vista da empresa. Nosso trabalho será apenas adequar o 
que sempre existiu, usando uma linguagem moderna, apropriada 
aos tempos atuais (NAMURA, 2013). 
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Seção 1

Processo de intervenção no desenvolvimento 
organizacional

1.1 Necessidades de mudança

A necessidade de a empresa se manter viva no mercado 
altamente competitivo faz com que seus resultados sejam 
avaliados com mais frequência e com muito mais rigorosidade, 
pois a concorrência exige respostas rápidas e sem erros. Estar 
próximo do cliente não garante sua fidelização, é preciso chegar 
primeiro.    

No contexto geral, é necessário que as organizações mudem 
sua percepção e que busquem ir além de suas habilidades para 
vencer esse paradigma, adequando desafios e objetividade.

As organizações possuem sistemas altamente complexos, 
envolvendo atividades humanas e métodos. Nas atividades 
humanas destacamos a:

• personalidade;

• formação de pequenos e grandes grupos;  conhecimento;

• habilidades;

• atitude;

Nas atividades detodológicas citamos os:

• procedimentos;

• instruções de trabalhos;

•  normas;

•  indicadores;

•  manuais;

•  cultura;
•  atividades;
•  processos.
De certa forma, todos estão inseridos na organização, 

transformando-a em uma máquina altamente complexa, 
coexistindo com acertos/erros e eficiência/deficiência, porém 
as organizações foram criadas para serem vencedoras, satisfazer 
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clientes e, principalmente, dar lucro. É como olhar um carro com 
milhares de peças com atividades totalmente diferentes, mas com 
o mesmo objetivo. Da mesma forma as empresas, que apesar de 
diversas funcionalidades e atividades totalmente independentes, 
trabalham integrando pessoas e máquinas com o foco no mesmo 
objetivo.

Dessa forma, a complexidade das organizações torna-as mais 
difícil de tomar decisões, necessitando de uma avaliação para ser 
o mais assertivo o possível.

Desde os anos 1950, têm sido estudados diversos tipos 
de abordagens para orientar os processos de mudanças nas 
organizações que estão diretamente inseridas no desenvolvimento 
organizacional, especializado na avaliação e desenvolvimento 
aperfeiçoando as técnicas de intervenções. 

O objetivo do desenvolvimento organizacional é melhorar 
a capacidade organizacional para gerir e aprender a lidar com 
mudanças que assegurem sua existência.

Segundo Huse (1980, p. 508), a abordagem do desenvolvimento 
organizacional visa:

Dessa forma, podemos concluir que as mudanças são 
extremamente necessárias para manter a sua competitividade 
mesmo em épocas de crise e de tamanha concorrência.

[...] aplicação dos conhecimentos das ciências 
comportamentais, num esforço a longo prazo, para 
melhorar a capacidade de uma organização para lidar 
com as mudanças do seu ambiente externo e aumentar 
a suas capacidades para resolver os problemas internos.

Questão para reflexão

Apesar de todas essas informações e principalmente pela necessidade 
de manter-se competitiva no mercado, há empresas que realizam uma 
consultoria, pagam caro por ela e depois colocam todo o trabalho no 
fundo de uma gaveta e esquecem.
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1.2 Métodos de intervenção 

Há um consenso nítido entre os profissionais quanto aos valores 
e metas do desenvolvimento organizacional a serem aplicadas, 
assim, a tecnologia do desenvolvimento organizacional caracteriza 
duas fases muito importantes, sendo elas:

A maioria dos autores afirma que o diagnóstico organizacional é 
o processo mais importante, pois é a partir dele que se identifica as 
ações que serão executadas pela etapa de intervenção.

French e Bell (1990) definem intervenção organizacional como 
sendo um conjunto de atividades estruturadas com objetivos 
ligados direta ou indiretamente ao melhoramento dos processos 
organizacionais por meio de uma ação de ataque de um plano de 
ação. French (1969, p. 26) cita os aspectos básicos da pesquisa-
ação, sendo compreendidos pelas seguintes fases:

De certa forma, essa metodologia é a que mais se encaixa 
perfeitamente nos dias atuais, colaborando com o raciocínio da 
simplicidade e da eficácia dos resultados a serem alcançados pelos 
serviços de consultorias, responsável pela elaboração do diagnóstico 
e pelo processo de intervenção. 

Blake e Mouton (1969) apresentam uma matriz de intervenção 
Diagnóstico/Desenvolvimento, onde as carreiras de matriz 
representam os vários tipos de intervenção, e as colunas objetivam 
o alvo da mudança.

Burke e Hornstein (1972) expressam cinco tipos de intervenção 
que são utilizados atualmente:

1. Diagnóstico organizacional: fornece informações 
sobre a organização quanto a sua situação atual, problemas, 
acertos, resultados, e objetivos estratégicos. É uma radiografia 
computadorizada da organização.

2. Intervenção: a partir do diagnóstico, é capaz de ser 
conduzida para alterar as condições atuais da organização, eliminar 
problemas, é o meio de promover mudanças. A intervenção tem a 
capacidade de assegurar a própria sobrevivência da empresa.

• o diagnóstico;
• a recolha de dados;
• o feedback ao cliente;
• o plano de ação;
• a ação.
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Bennis (1969) apresenta nove tipos de intervenção que 
julga necessário para acomodar todo o modelo de intervenção 
organizacional: 

Segundo Huse (1980), é possível agrupar as intervenções do 
desenvolvimento organizacional em dez categorias distintas a 
seguir:

Kirkhart (1978) descreve com base em uma matriz tridimensional 
contendo 33 tipos de intervenções, podendo ser agrupadas em 
quatro situações distintas:

• intervenção de discrepância;
• intervenção de procedimento;
• intervenção de relacionamento;
• intervenção de experimentação;
• intervenção de estrutura;
• intervenção cultural;
• intervenção de dilema;
• intervenção de teoria;
• intervenção de perspectiva.

• aconselhamento individual;
• formação em grupo não estruturado;
• formação em grupo estruturado;
• consultoria de processos;
• desenvolvimento guiado por inquérito;
•  reformulação de cargos; 

 reformulação dos sistema de RH; 
• reformulação dos sistema de informação;
• concepção da organização;
• abordagens integradas.

• intervenções de natureza ambiental;
• desenvolvimento de grupo;
• desenvolvimento de diagnóstico;
• desenvolvimento individual.

•  administração de conflitos;
•  tecnoestrutural; 

 feedback dos dados;
• construção de equipe;
• treinamento.
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O que se comprova é que de fato existe uma grande variedade 
de metodologias de intervenção para serem empregadas 
pelos diversos profissionais consultores de desenvolvimento 
organizacional. Diante das inúmeras alternativas e técnicas apre-
sentadas, como escolher a melhor metodologia a ser aplicada? A 
melhor forma de escolher a metodologia baseia-se na necessidade 
da situação atual da organização e das características e habilidades 
de aplicar a ferramenta pelo consultor empresarial. Reconhecemos 
a complexidade e a dificuldade de aplicação do programa de 
desenvolvimento organizacional, porém a metodologia indicada 
deve fornecer subsídios suficientes para responder às necessidades 
que a situação exige. Dessa forma, convém consultor experiente 
escolher uma metodologia de intervenção com características mais 
despretensiosas porém assertivas, do que métodos sofisticados 
com matrizes complexas de forma amadora.

Indispensável ao bom resultado de uma intervenção 
organizacional está o currículo do consultor empresarial atrelados 
aos conhecimentos, habilidades, atitudes e muita experiência no 
desenvolvimento da metodologia a ser empregada.

1.3 Alternativas de intervenção

Outro modelo de intervenção que pode ser utilizado está 
relacionado à profundidade da intervenção. Uma intervenção 
profunda visa mudanças agressivas e de maior impacto na 
organização.

1.3.1 Intervenções interpessoais

Consiste de forma superficial, destinado a auxiliar a reduzir as 
incertezas das responsabilidades interpessoais. É uma intervenção 
interpessoal em que possibilita desenvolver maior sensibilidade 
consigo mesmo e com outras pessoas.

1.3.2 Intervenções grupais

Também considerada de forma superficial, destina-se a tornar 
grupos mais eficazes levando seus membros a prestarem mais 
atenção a importantes questões relacionadas aos processos, 
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causando o desenvolvimento do mecanismo de soluções de 
problemas, melhorando sua capacidade analítica e sistêmica de 
ver a interação das atividades. Desenvolve uma compreensão das 
metas e objetivos do processo; compartilha o conhecimento do 
grupo; frequentemente avalia os resultados do processo e cria 
mecanismos de correção.

1.3.3 Intervenções intergrupais

Considerada de características moderada, possui a finalidade 
de resolver problemas de conflito e as respectivas rupturas na 
coordenação intergrupal. O agente de mudança dirige a reunião com 
os diversos grupos e tem o objetivo de ser motivador na tentativa de 
solucionar problemas de diferenças; ter poder de equilíbrio estável 
entre os grupos; igualdade na busca de informações que estabeleça 
confrontos entre os grupos; expressar sentimentos de forma positiva 
mesmo que seja um sentimento negativo; ter compreensão mútua 
e abertura para seu favorecimento através de franqueza. 

1.3.4 Intervenções organizacionais

De caráter mais profundo, essa intervenção tem como objetivo 
melhorar a comunicação, a coordenação, diagnosticar problemas 
nas relações entre a organização e seus ambientes. 

• Opinião de pesquisa: realização de pesquisa e 
estimular o feedback das informações em todos os níveis 
da organização. O objetivo é acentuar a importância da 
participação como meio de incentivo ao compromisso 
com as metas organizacionais e estimular o crescimento 
pessoal.

• Planejamento de sistemas aberto: identificar a 
estratégia empresarial adotada pela empresa através da 
avaliação da missão, visão e seus objetivos; identificação 
dos diferentes grupos de clientes; planejamento do que 
“é” e do que deve “ser”; avaliação das atuais respostas aos 
diversos grupos de clientes; e o próprio planejamento das 
ações.

• Indagação com devolução dos resultados: é 
colher junto aos colaboradores, informações e dados 
sobre a vida organizacional através de aplicação de 
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ferramentas de questionário/entrevista de forma 
estruturada, com objetivo de diagnosticar opiniões, 
atitudes, ou até mesmo percepções dos funcionários 
sobre os vários aspectos de funcionamento e realização 
da empresa ou que julgar necessário. Normalmente as 
questões mais frequentes ocorrem sobre a cultura e o 
clima organizacional, também podendo ser abordado 
organizações do trabalho. Dessa forma, as informações 
devem retornar com seus respectivos membros da 
organização para discussão e elaboração de um plano 
de ação para facilitar o processo de mudança caso haja 
necessidade.

• Reengenharia organizacional: De acordo 
com Hammer e Champy (1994, p. 22, grifo do autor), a 
reengenharia consiste em “[...] repensar fundamentalmente 
e na reestruturação radical dos processos empresariais 
que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores 
críticos e contemporâneos de desempenho, tais como 
custos, qualidade, atendimento e velocidade”. Há quatro 
termos que distinguem a reengenharia organizacional: O 
repensar fundamental — consiste em formular questões 
básicas relativas à própria existência da organização; qual 
é o papel da organização? O que ela faz? E por que ela faz? 
O processo de mudança ocorre na análise da estratégia 
da organização. A reestruturação radical — procura criar 
novas formas de realização das atividades organizacionais, 
não se limitando a pequenas intervenções, mas buscado 
fazer novos processos de realização, incidindo sobre 
todas as estruturas e procedimentos existentes. 
Drásticas melhorias — justificam a reengenharia pela 
necessidade de introduzir melhorias profundas que 
impliquem na destruição do atual para criação do novo.  
Processos — Segundo Hammer e Champy (1994, p. 22, 
grifo do autor), processo é “[...] conjunto de atividades 
com um ou mais inputs e que ocasiona uma saída 
output com valor para o cliente”. Nas organizações, 
o trabalho divide-se em tarefas simples realizadas 
por funcionários operacionais e a funções de gerente 
que é exercido por gestores com objetivo de vigiar as 
atividades rotineiras, nesse caso a gestão está voltada 
para dentro da empresa e não para o cliente. Para 
Hammer e Champy (1994, p. 24, grifo do autor) “[...] as 
tarefa individuais são importantes, mas de nada valem 
para o cliente se o processo global não funciona, quer 
dizer, se o processo não lhe entregar os produtos”. 
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Segundo Hammer e Champy (1994), os princípios centrais 
da reengenharia estão centrados na: orientação para os 
clientes;

• melhora no aproveitamento do potencial 
dos colaboradores; concepção e execução de 
atividades horizontalmente; encorajamento da 
aprendizagem, do desenvolvimento profissional e 
da autonomia; concentração nos outputs, e não nos 
inputs; prioridade maior à entrega de valor do que 
à manutenção do controle da chefia; promoção do 
envolvimento e da participação dos colaboradores 
na realização dos processos de trabalho; introdução 
de vários feedbacks no processos de trabalho. 
Talwar (1994) cita três etapas no processo de 
reengenharia: iniciação, que consiste no processo 
do negócio e gera abrangência e a necessidade 
e melhorar cada vez mais o desempenho, 
determinando os objetivos estratégicos e a 
amplitude da mudança necessária; concepção 
e implementação, sugerem avaliação da atual 
forma de operação da organização, identificação 
das necessidades dos clientes e levantamento das 
opções de redesenho de processos que melhor 
se encaixa ao desempenho dos colaboradores e 
exploração, em que a alta direção deve apoiar o 
processo e reavaliar continuamente oportunidades 
de melhorias no processo.

A gestão de processos cresceu de tal forma que hoje é 
empregada nas normas NBR ISO — 9001:2008 Sistema de Gestão 
da Qualidade, e PNQ — Prêmio Nacional da Qualidade. O termo 
gestão de processos que tem seu maior trunfo na avaliação da cadeia 
cliente/fornecedor, foi adotado não só pelas empresas nacionais, 
mas também pelas empresas estrangeiras que encontraram nesse 
modelo de gestão um padrão que derrubou barreiras da diferença e 
hoje empresas localizadas em diversos continentes congregam da 
mesma metodologia de gestão.
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1.4 Consultoria de intervenção não invasiva

Toda consultoria tem como base a ação de intervenção, ou seja, 
age como um intermediador do processo de decisão que vai mudar 
o rumo da organização. Segundo Blake e Mouton (1978) reforçam 
a importância da intervenção, definindo como um processo no 
sentido de alguém fazer algo para outra pessoa, com o objetivo de 
quebrar um ciclo-desordenado. 

Sob esse ângulo, a intervenção é um processo que abrange todas 
as fases de uma consultoria e assume um caráter da implementação 
da mudança, relacionado mais especificamente ao tipo de problema 
apresentado. Nota-se pela definição do autor que a intervenção 
ocorre no modo de pensar e de agir das pessoas envolvidas no 
dia a dia da organização e que muitas vezes são responsáveis pelo 
problema, seja pela ação consciente ou inconsciente do sujeito ou 
ainda pela ação ou falta da ação. 

Segundo French e Bell (apud HANSEN, 1990), as intervenções 
classificam-se com base no tamanho e complexidade da 
Organização. 

Nesse sentido, o indivíduo fará o que foi definido porque tem 
consciência de que é o melhor caminho a seguir. Tanto o indivíduo 
como a empresa sofre o reflexo da intervenção do consultor 
externo, tanto no âmbito pessoal como no profissional.

Há, porém, uma questão importante a enfrentar, porque muitas 
vezes as relações que dão ensejo a um processo são muito 
entrelaçadas, intrínsecas, são como verdadeiras cadeias, e vão atingir 
outros processos. Sempre que os efeitos do resultado de ação a 
ser executada tiverem a potencialidade de atingir um processo que 
não seja parte do escopo, não importa, avalie, alinhe e melhore. O 
importante é entender que a partir do momento em que os efeitos 
de uma decisão podem se esvair para fora do processo, a autoridade 
deve ser conferida à liberdade de nele intervir.

Dentro da abordagem dessa premissa, há uma consideração a 
ser feita porque lendo o parágrafo anterior fica a sensação de que a 
intervenção ocorrerá quando o consultor avaliar o processo. Ocorre 
que nem toda intervenção de consultores externos é marcada 
pela mudança voluntária dos processos; muitas delas ocorrem 
pois alguém que participa do processo deseja a participação da 
intervenção porque vai contribuir com os resultados do processo.
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Questão para reflexão

Sua equipe de consultores internos possui conhecimento e 
habilidades para conduzir uma intervenção organizacional apenas 
com os aconselhamentos de consultores externos?

Uma característica importante nesse processo é utilizar o 
método não invasivo, cuja tática é a de que o consultor externo 
(independente) praticamente não aparece, ele é uma figura que 
interage por e-mail e telefone, comparecendo apenas para falar 
com a alta administração e a equipe de consultores internos 
(responsável direto pela mudança), de preferência fora da empresa 
para não despertar no quadro funcional uma desconfiança. Dessa 
forma, quem age na empresa é a equipe de consultores internos 
ou liderança interna, onde a figura do consultor externo é invisível 
e os colaboradores se sentem à vontade, pois tem a percepção 
de que as mudanças estão ocorrendo por influência interna e não 
externa. A metodologia tradicional, em que o consultor externo 
invade a empresa e executa o papel que é dos gestores, tem ge rado 
poucos resultados em razão da desconfiança que gera, e devido a 
isso o quadro funcional pode boicotar o trabalho não repassando as 
informações necessárias ao bom andamento da consultoria.

O método não invasivo aumenta o trabalho e a responsabilidade 
dos consultores e lideranças internas, que devem se comprometer 
seriamente com o trabalho a ser desenvolvido na empresa, pois se 
não se envolverem, os resultados serão muito pequenos e não terá 
valido a pena a consultoria, já que a mudança praticamente não 
ocorreu. O mundo mudou e os executivos devem se adaptar a esse 
novo mundo, dando lugar a novas cabeças que conseguirão manter 
a empresa viva. É fundamental a preparação para gerir, inovar e 
vencer.
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1.5 Utilização de método de gerenciamento de projeto para 
intervenção

A maioria das organizações interpreta as atividades de 
diagnóstico e intervenção como a de um projeto, e por sua vez, 
estão absolutamente corretas em pensar dessa forma. Todo projeto 
possui um objetivo específico, um tempo predeterminado para 
acontecer, possui um valor atrelado às necessidades do projeto, 
há interessados para realização do projeto e, por final, é único, não 
existe outro projeto igual. 

Também podemos fazer uma relação quanto à metodologia de 
responsabilidade, já que existe um patrocinador do projeto que a 
alta direção da empresa determina e o gerente do projeto, que é o 
executivo responsável pela consultoria diagnóstica e implementação 
da intervenção, podendo contar com equipe ou equipes para auxiliar 
na implementação das mudanças.

Dessa forma, na próxima seção iremos falar exclusivamente  
sobre o gerenciamento de projetos, fazendo uma analogia entre o 
diagnóstico organizacional e a tão esperada intervenção empresarial.
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Seção 2

Gerenciamento de projeto na intervenção

2.1 Conceito de projeto

Podemos definir projeto como um empreendimento único e não 
repetitivo que tem como objetivo um novo produto ou processo; que 
possui início, meio e fim; é organizado e reúne e investe recursos para 
cumprir objetivos predefinidos; enfim, um instrumento de mudanças. 
Os projetos contribuem na obtenção de resultados empresariais em 
curto e longo prazo.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
por meio da NBR ISO 21500:2012, projeto é: “processo único, 
consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas 
com datas para início e término, empreendido para alcance de um 
objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de 
tempo, custo e recursos” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2012, p. 4). 

Para saber mais

Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas — 
ABNT — é o órgão responsável pela normalização técnica no país, 
fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico 
brasileiro. 

É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como 
único Foro Nacional de Normalização através da Resolução n.º 
07 do CONMETRO, de 24.08.1992. É membro fundador da ISO 
(International Organization for Standardization), da COPANT 
(Comissão Panamericana de Normas Técnicas) e da AMN (Associação 
Mercosul de Normalização)” 

Na visão de Menezes (2001, p. 27):

A busca — sempre presente — da competitividade faz com 
que os recursos dentro das organizações sejam aplicados 
em suas atividades, especialmente que conduzam à 
realização de lucros. Entretanto, das várias atividades 
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desenvolvidas nas empresas, podemos identificar dois 
tipos [...]. Algumas atividades são rotineiras, possuem 
ciclos curtos de duração, são desenvolvidas por apenas 
um indivíduo, são bem conhecidas, não tem uma 
cronologia muito acentuada. [...] Em outro extremo, 
encontramos as organizações cujas tarefas possuem 
elevado conteúdo de inovação. [...] A realidade da grande 
maioria das empresas encontra-se na faixa intermediária 
em que operações rotineiras e atividades inovadoras 
convivem numa coexistência não tão afável como 
poderíamos imaginar. [...] O ambiente inovador, repleto 
de incertezas, exige uma Administração de Projetos em 
que a concepção multidisciplinar e a gestão orientada 
para resultado possam ser devidamente aplicadas. 

De acordo com o Project Management Institute (2008, p. 4), 
projeto é: “um empreendimento temporário, planejado, executado 
e controlado, com objetivo de criar um produto ou serviço único”. 
Fundado em 1969 por um grupo de profissionais de vanguarda 
que compartilha informações sobre projetos, o PMI — Project 
Management Institute — tornou-se o maior centro de referência 
sobre o gerenciamento de projeto. Atualmente conta com mais de 
240.000 associados, atuando em mais de 160 países. 

Para se alcançar um bom resultado é necessária a aplicação de 
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas às 
atividades do projeto. Para a estruturação e condução de um projeto, 
é importante a utilização de metodologias, o conhecimento de 
pessoas, o entendimento nítido dos impactos que podem ocorrer 
durante todo o processo, e ainda ter grande prática e conhecimento 
das áreas de aplicações do projeto.

2.2 Declaração do escopo do projeto

O escopo é uma forma documentada de organização do 
projeto a ser desenvolvido. Pode envolver desde o início do 
diagnóstico organizacional até a intervenção ou ser aplicado 
exclusivamente na realização do diagnóstico ou apenas na 
implementação da intervenção. Além de ser um documento 
formal do projeto, é também um direcionador de tudo que será 
desenvolvido; como se fosse uma bússola mostrando norte. 
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Os três principais documentos do projeto são:
Termo de abertura: autoriza formalmente o projeto.
Declaração de escopo: determina qual trabalho deverá ser 

realizado e quais entregas precisam ser produzidas conforme 
acordado com a empresa.

Plano  de  gerenciamento:  determina      como     o   trabalho 
será realizado.

A Declaração do Escopo é o documento maior de todo o 
projeto, pois ele tem por base assegurar as decisões futuras do 
projeto de acordo com o que foi planejado. Nessa declaração 
são descritos os limites do projeto, e se identificam quais os itens 
serão trabalhados. A definição do escopo é uma das fases mais 
importantes do gerenciamento do projeto, sem a definição clara do 
escopo, o gerente não terá condições de gerenciar as mudanças 
que por ventura poderá ocorrer durante a execução do projeto. 

Para que o projeto alcance o objetivo para qual ele foi elaborado, 
o gerenciamento do escopo deve ser claro, contemplando todas 
as expectativas da empresa; portanto, se o escopo tiver dúbia 
interpretação ou for mal interpretado, a direção da empresa, dentro 
de sua razão, poderá afirmar que as alterações que por ventura 
ocorrerem no projeto já estão incluso no escopo conforme seu 
entendimento, divergindo do gerente do projeto que não soube 
administrar situações de mudanças no escopo do projeto acordado 
antecipadamente.

2.3 Resultado pretendido

O gerenciamento das mudanças do escopo visa proteger a 
viabilidade dos documentos aprovados, pois quando o projeto for 
delineado e definido, será realizada uma declaração do escopo 
sobre tudo que o projeto vai produzir. Se houver mudanças durante 
o projeto as estimativas sobre o custo, o esforço e a duração podem 
não ser mais válidas, necessitando de ajustes. 

O ideal é entregar o projeto de acordo com a expectativa 
delineada, assim, como os custos estabelecidos, é esperado que os 
objetivos traçados no planejamento do projeto sejam alcançados 
de acordo com o programado, ou seja, dentro do prazo, qualidade 
e custos estimados. 
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Para alcançar o resultado pretendido, o gerenciamento 
permanente durante todo o projeto é de fundamental importância. É 
o gerenciamento e o monitoramento que vai determinar o sucesso 
ou o fracasso do projeto.

2.4 Descrição de produto detalhado

A descrição do produto detalhado é essencial na declaração do 
escopo, porque é aí que se define o que se espera do produto ou 
serviço final. Poucas empresas conseguem prever e expressar todas 
as exigências no inicio do projeto. Em razão disso, geralmente há 
mudanças que necessitam ser introduzidas durante o ciclo de vida 
do projeto. Se na declaração do escopo a descrição do serviço for 
bem detalhada, então é possível evitar um nível muito grande de 
mudanças no decorrer da execução do projeto.

Essas mudanças podem ser muito necessárias para a execução da 
implementação da intervenção, e poderá haver razões consistentes 
para que elas sejam incluídas. O gerente e a equipe do projeto 
devem reconhecer quando estas mudanças são solicitadas. Então, 
elas devem seguir um processo pré-definido de gerenciamento das 
mudanças do escopo, que irá gerar as informações apropriadas 
ao patrocinador do projeto, permitindo que ele decida se as 
modificações devem ser aprovadas baseadas no valor obtido e no 
impacto do projeto em termos de custo e cronograma.

2.5 Estimativas de custos e prazos

Estimativa é sinônimo de previsão, assim como tudo que é descrito 
na declaração do escopo, ou seja, prevê-se que o objetivo definido 
vai ocorrer dentro do planejado. E no caso de custos e prazos, não 
é diferente, porém as estimativas devem ser consistentes para evitar 
que haja muitas mudanças e, em consequência, custos e prazos 
maiores do que o que foi definido no escopo. Como cada projeto 
é único e só acontece uma vez, fica difícil prever com exatidão; 
por isso, as estimativas podem ser mais suposições do que fatos 
concretos e os riscos na previsão de custos são grandes.

O custo para desenvolver um projeto depende se será realizado 
apenas por uma empresa independente com consultores externos, 
apenas consultores internos ou por ambos. Mas sabemos que a 
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metodologia mais assertiva é utilizar os dois grupos de consultores 
no projeto. Nesse caso, potencializa-se todos os fatores positivos e 
minimiza todos os negativos, fazendo uma economia considerável 
dos custos.

2.6 Participantes do projeto

Na declaração do escopo é identificado o gerente do projeto 
e são definidos a quantidade e o perfil das pessoas que serão 
necessárias ao bom andamento do projeto. A formação da equipe 
se dará de acordo com o perfil e as características definidas e 
necessárias para a execução perfeita do projeto. A correta escolha 
da equipe também é determinante para o sucesso ou o fracasso no 
alcance dos objetivos traçados.
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Seção 3

Característica do projeto

3.1 Principais características e objetivos de um projeto

As principais características de um projeto são:
a) objetivos claramente definidos;
b) equipe capaz;
c) ciclo de vida do projeto;
d) grau de planejamento;
e) interdependência;
f) singularidade;
g) incerteza;
h) administração específica.v

O estabelecimento de metas e objetivos claramente definidos 
e identificados para todas as pessoas envolvidas, é capaz de gerar 
projetos com resultados em termos de qualidade e desempenho. 
O resultado dos projetos muitas vezes define uma nova forma de 
realizar atividades rotineiras, gerando uma nova forma de trabalhar.

É muito importante divulgar para as pessoas envolvidas o que 
será feito, em quanto tempo e a que custo. Os propósitos devem 
ser claros e deve refletir a importância do resultado a ser alcançado. 

3.2 Equipe capaz

A formação de uma equipe capaz é de suma importância para 
o bom andamento do projeto. A equipe de projeto que assume a 
responsabilidade e gosta de seu trabalho, entendendo os novos 
desafios; é uma força que move e leva a termo o que foi proposto. 
É importante que haja um bom relacionamento entre todos os 
envolvidos no projeto, e estes devem possuir um alto grau de 
confiança entre si.

Segundo Maximiano (1997), pelo grau de incerteza e por não fazer 
parte da rotina da empresa, os projetos normalmente contam com 
uma força-tarefa (equipe destacada para trabalhar exclusivamente 
ou parcialmente no projeto) e são administrados por meio de 
técnicas específicas, as técnicas de administração de projetos.
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As equipes devem ser integradas, para que todas as tarefas sejam 
executadas com eficácia e eficiência. O sucesso ou o fracasso de 
um projeto depende da capacitação e do esforço da equipe.

3.3 Ciclo de vida do projeto

O ciclo de vida de um projeto é definido através de fases, para 
que se obtenha um melhor controle criando uma interdependência 
entre as atividades. O ciclo de vida do projeto define quais técnicas 
de trabalho serão utilizadas em cada fase e quais pessoas estarão 
envolvidas em cada uma das fases. 

As fases do projeto se caracterizam por determinar um ponto do 
trabalho que pode ser verificado e medido conforme são executadas. 
Para cada fase concluída, são revisados os trabalhos e avaliado se os 
padrões de desempenho entregue estão dentro do planejado, e em 
caso de desvio, determinar alterações no projeto para correção e, 
se necessário, ajustar o cronograma e informar a organização caso 
haja impacto perceptivo. 

Tem ciclos que contêm poucas fases e tem ciclos que contém 
mais fases, depende do tipo de projeto e da complexidade dos 
serviços de diagnóstico e intervenções, o que gera a necessidade 
de um detalhamento maior das fases do projeto. Qualquer projeto 
tem fases de início, meio e fim, são finitos e devem ser controlados.
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Seção 4

Ciclos de vida do projeto

4.1 Início/concepção do projeto (conceituação)

Para Menezes (2001), um projeto deve ter início e fim definidos, 
o que leva a identificar um ciclo de vida. Entre esse início e fim do 
projeto, ele sofre todo um desenvolvimento, uma estruturação, uma 
implantação, um acompanhamento e uma conclusão. Pelo ciclo de 
vida do projeto pode-se criar o que se quer como resultado final. Na 
elaboração do ciclo de vida do projeto, é feito um pré-projeto onde 
consta um estudo sobre a viabilidade daquilo que se pretende como 
objetivo a ser alcançado. Ele é composto de fases determinantes e 
essenciais: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e 
Controle e Encerramento. 

É nessa fase que são definidos os objetivos do projeto, as 
expectativas do cliente e que é preparado o plano preliminar de projeto. 
O projeto é desenhado baseado na expectativa e necessidades da alta 
direção, e por isso pode sofrer alterações, desde que previamente 
acordadas com a direção da empresa.

São atividades típicas desta fase:
a) determinação dos objetivos e metas a alcançar;
b) análise dos recursos disponíveis;
c) avaliação da viabilidade de atingir os objetivos;
d) estimativa dos recursos necessários;
e) elaboração da proposta de projeto.

4.2 Planejamento do projeto

Na fase do planejamento é que os planos operacionais são 
detalhados em tarefas e subtarefas; é estabelecido o cronograma 
e a relação entre as tarefas é estabelecida; é montada a equipe de 
trabalho e são alocados os meios e recursos para a realização do 
projeto.

São atividades inerentes desta fase:
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4.3 Execução do projeto

É a fase que dá inicio a execução do plano de ação do 
diagnóstico organizacional do projeto, as tarefas definidas são 
colocadas em prática, passando a ser efetivamente realizadas. É 
nessa fase que se dá ênfase na organização, disciplina, direção 
e con-trole das atividades. É também nessa fase, que o projeto 
ganha corpo e se consolida através da dedicação e trabalho de 
cada indivíduo envolvido e motivado na obtenção de resultados 
positivos.

a) definição do gerente de projeto;
b) definição dos grupos que participarão do projeto;
c) início do diagnóstico organizacional;
d) definição e aplicação de metodologia para coleta de 

informações e dados relevantes para compor o diagnóstico 
organizacional;

e) comprovar a veracidade das informações através da 
realização da checagem junto às áreas, departamentos, diretorias 
(através do cruzamento de informações);

f) elaboração de relatório final de conclusão do diagnóstico 
organizacional;

g) elaboração de uma proposta de intervenção (caso haja 
necessidade).

h) preenchimento de um plano de ação que contemple 
ações de intervenção identificadas no diagnóstico organizacional;

i) se necessário, redefinição do cronograma em função das 
ações do plano de ação;

j) definição de uma programação para utilização dos 
recursos materiais e humanos necessários ao gerenciamento e 
execução do projeto;

k) estabelecimento da estrutura formal do sistema de 
comunicação e de decisão a ser adotado no decorrer do projeto.

Para saber mais

Se não temos tempo de planejar, precisaremos, durante a execução, 
arranjar muito dele para corrigir os erros causados pela ausência de 
planejamento!
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4.4 Monitoramento e controle do projeto

Monitoramento e controle: esta fase ocorre simultaneamente 
à fase da execução, pois ao mesmo tempo em que se executam 
as atividades, estas são monitoradas e, se houver necessidade, são 
reprogramadas para nova execução.

São atividades típicas desta fase:

4.5 Conclusão ou encerramento do projeto

Conclusão: o projeto chega ao fim. Verifica-se o resultado obtido 
versus resultado esperado.

São atividades típicas desta fase:

a) elaboração da memória do projeto (registro);
b) elaboração de relatórios finais;
c) emissão de avaliações sobre o desempenho da equipe de 

projeto e o atingi-mento dos objetivos previstos.

a) gerenciamento das etapas previstas;
b) avaliação constante dos riscos;
c) acompanhamento das atividades em execução;
d) feedback para a equipe;
e) reprogramação no projeto, caso haja necessidade;
f) aplicação dos recursos necessários.

São atividades típicas desta fase:

a) execução das etapas previstas e programadas;
b) execução do plano de ação advindas do diagnóstico 

organizacional;
c) utilização dos recursos dentro dos limites preestabelecidos;
d) obedecer aos limites orçamentários estabelecidos;
e) obedecer aos limites dos prazos estabelecidos;
f) efetuar reprogramações no projeto, se necessário.



U5 - Intervenção empresarial 197

Ao encerrar o projeto, é necessário por algum tempo, ainda dar 
o acompanha-mento para o bem ou serviço elaborado, até que o 
mesmo esteja totalmente integrado a rotina e aos processos usuais 
da organização. 

A constatação de que a intervenção teve boa aceitação é o sinal 
de que o projeto está totalmente encerrado e concluído.



U5 - Intervenção empresarial198

Seção 5

Fases do projeto

5.1 Introdução aos processos de conhecimentos

Segundo o Project Management Institute (2008), em sua 
publicação internacional PMBOK (Project Management Base of 
Knowledge), para um eficiente desempenho da função de gerência, 
o conjunto de conhecimentos técnicos é composto de nove áreas 
que são aplicados ao longo dos cinco grupos de processo: iniciação; 
planejamento; execução; monitoramento e controle; encerramento. 
As nove áreas de conhecimento são: gerenciamento da integração, 
gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento 
dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento de RH, 
gerenciamento das comunicações, gerenciamento de riscos, 
gerenciamento de suprimentos. Ao final de cada etapa é importante 
proceder a análise, ações corretivas e lições aprendidas.

5.2 Gerenciamento da integração

O gerenciamento da integração é um processo que 
intende garantir a coordenação e integração entre vários 
elementos que compõem o processo de diagnóstico 
até a efetiva intervenção (desenvolvimento e execução 
do plano global do projeto, controle da execução, de-
sempenho e as mudanças). É a área de conhecimento 
responsável por organizar e colocar cada parte do projeto 
em seu devido lugar (TRABALHOS..., 2013). 

O processo de tomada de decisão associada aos objetivos, 
desenvolvimento e execução do projeto, bem como o controle das 
alterações está inserido nesse gerenciamento.

Traz consigo a característica de manter tudo num rumo coerente, 
para atender o objetivo definido e para isso o gerenciamento da 
integração é responsável em integrar os trabalhos do projeto com 
os processos usuais da organização.
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5.3  Gerenciamento do escopo

Assegura a realização dos serviços requeridos e de todo o 
trabalho exigido (iniciação, planejamento, execução, verificação, 
controle e mudanças do escopo).

É nessa etapa que se define o que será feito e o objetivo final 
que se deseja alcan çar (TRABALHOS..., 2013). O gerenciamento do 
escopo tem início na sua definição, em que é necessário descrever 
em um documento formal chamado declaração do escopo, os 
desejos, ansiedades e expectativas da alta direção, bem como o que 
se espera da consultoria dos serviços de diagnóstico e intervenção.  

O sucesso desse gerenciamento está em estabelecer uma 
comunicação eficiente entre todos os envolvidos, de todas as 
informações pertinentes e necessárias ao bom andamento do 
projeto. 

Na verificação do escopo, é que é feita a aceitação formal do 
trabalho do projeto, de acordo com o que foi definido em sua 
documentação, ou no contrato e é obrigada a assinatura para que 
haja a aceitação formal.

5.4 Gerenciamento do tempo

O gerenciamento do tempo é primordial pois é ele que 
assegura a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecido 
(definição, sequencialmente, estimativa de duração de atividades, 
desenvolvimento e controle do cronograma). Ele é feito a partir do 
que ficou definido no escopo e ao longo do tempo, o trabalho. É 
organizado de forma a cumprir o prazo estabelecido no cronograma 
de atividades que deverão ser executadas desde a realização do 
diagnóstico até a realização da intervenção. 

O gerenciamento do tempo é um processo crítico, porque o 
tempo é um recurso que não se consegue recuperar depois que foi 
perdido. Ele é controlado por meio de um cronograma para garantir 
que as atividades sejam realizadas de acordo com o planejado.

Para saber mais

O gerenciamento do tempo é desprezado por muitos gerentes 
desavisados, quando isso acontece, os riscos são eminentes, podendo 
comprometer todo o projeto.
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5.5 Gerenciamento dos custos

Tem por objetivo assegurar que os serviços sejam realizados dentro 
do orçamento aprovado (planejamento de recursos, estimativa de 
custos, orçamentação, controle de custos). O gerenciamento de 
custos faz parte na verdade de um gerenciamento financeiro, onde 
o custo é apenas mais um dos componentes.

O planejamento de recursos define tudo que é necessário à 
execução do projeto — recursos humanos, recursos materiais como 
equipamentos e insumos. No processo de estimativa de custos, 
utiliza-se a metodologia ABC para definir o custo de cada recurso 
para cada atividade, enquanto que no processo de orçamento 
esses custos são distribuídos ao longo das atividades do projeto, 
determinando assim o fluxo de caixa de saídas.

Durante o gerenciamento de custos, é feito um controle de 
custos, onde se acompanha se o planejado está de acordo com o 
que está sendo executado. É possível através da análise financeira 
do projeto, criar indicadores de desempenho, que podem atuar na 
tomada de decisão. Os principais indicadores de projeto são:

VPL = Valor Presente Líquido, onde o melhor projeto é o de maior VPL. 
TIR = Taxa Interna de Retorno, que mostra a atratividade do 
investimento no projeto.

Período de Payback = conhecido como ponto de equilíbrio. 
Apresenta em quanto tempo os investimentos darão retorno.

A utilização conjunta desses três indicadores garante uma análise 
financeira que poderá ajudar na decisão de definição de prioridades. 
São indicadores fundamentais para tomada de decisão estratégica e 
definição das necessidades dentro de um projeto.

Para saber mais

Todo projeto obrigatoriamente deve ter um custo estimado. Esse 
custo deve ser gerenciado desde o início até o seu final. Quando o 
gerenciamento do custo não é efetivo, a probabilidade do projeto não 
ser concretizado é muito grande, por isso: GERENCIE OS CUSTOS.
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5.6 Gerenciamento da qualidade

É o processo que garante que os serviços serão prestados 
com qualidade, atendendo de forma satisfatória os 
requisitos especificados e atinja a finalidade a que se 
destina (planejamento, garantia e controle da qualidade). 
O objetivo da gerência de qualidade de projetos é 
garantir que o projeto seja concluído dentro da qualidade 
desejada, assegurando a satisfação das necessidades de 
todos os envolvidos (TRABALHOS..., 2013).

A qualidade envolve muitas dimensões, e dentre elas podemos 
destacar que o processo corretivo é mais caro que o processo de 
prevenção ou de planejamento, e reconhece que o mundo está 
em constante evolução, sendo indispensável que os mecanismos 
de controle de projeto sejam constantemente aperfeiçoados para 
garantir a qualidade dos serviços prestados. 

No caso da qualidade dos serviços de intervenção, vão depender 
diretamente da assertiva metodologia de coleta das informações e 
dados que irão compor o diag-nóstico organizacional, bem como, 
a capacidade do consultor gerente do projeto em empregar seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes, também suas experiências 
no ramo consultivo e de gerenciamento de projetos.

5.7  Gerenciamento de Recursos Humanos

Pessoas é o recurso que merece ser considerado e tratado 
como a base de sucesso ou fracasso em uma organização. O 
gerenciamento de Recursos Humanos no projeto visa fazer o 
mais eficiente uso das pessoas envolvidas. Esta área é tratada de 
forma bastante simples, desde que o consultor gerente de projetos 
tenha a habilidade de lidar com pessoas, sendo essa característica 
determinante nesse gerenciamento, e é fundamental o papel do 
gerente de projetos nesse processo, pois cabe a ele estimular na 
equipe o senso de firmeza de propósito, motivação, integração e 
comunicação. É papel dele também a solução e administração de 
conflitos que possam aflorar na equipe.

Deve-se ter um planejamento organizacional com foco na 
equipe, definindo-se claramente o papel e a responsabilidade de 
cada um. Na formação da equipe, o cuidado deve ser redobrado com 
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a escolha das pessoas de acordo com a especialidade necessária 
para a execução dos serviços, e durante a execução dos trabalhos, 
é importante fazer com que todos cresçam, pelo simples fato de 
estarem trabalhando juntos na troca de ideias e experiências. A equipe 
deve ser equilibrada em termos de conhecimentos, capacidades e 
experiências, o que vai gerar maior segurança no desempenho das 
atribuições e responsabilidades de cada participante do projeto

5.8  Gerenciamento das comunicações

A geração adequada, divulgação, armazenamento e 
disposição das informações do empreendimento são 
assegurados através do processo de gerenciamento das 
comunicações. O gerenciamento das comunicações 
deve fazer uso de todos os processos necessários que 
garantam a devida destinação final das informações sobre 
o projeto de forma clara e apropriada (TRABALHOS..., 
2013).

Os gerentes de projetos podem e devem fazer uso do tempo 
que for necessário na comunicação com a equipe do projeto, partes 
interessadas, patrocinador, pois todos os envolvidos no projeto 
devem entender de forma muito clara como a comunicação pode 
afetar o projeto como um todo.

O gerente do projeto deve estar atento ao planejamento das 
comunicações para determinar de forma coerente as necessidades 
de informações das partes envolvidas, bem como no momento de 
distribuir as informações, estas devem ser na medida necessária e 
no momento adequado.

”O relatório de desempenho é um importante instrumento de 
divulgação do andamento e medição do progresso do projeto, 
assim como o encerramento administrativo do mesmo” (D9FE1, 
2013).

Muito cuidado com a “rádio peão”, ela está em todo lugar 
na organização, divulga informações totalmente equivocadas, 
levantando falsas expectativas e até mesmo afirmando fatos que 
nunca existiram. Portanto, antes dos boatos se manifestarem, 
comunique de forma clara e assertiva assuntos relacionados ao 
projeto.
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5.9 Gerenciamento de riscos

Processos relativos aos riscos envolvidos nos serviços de uma 
consultoria, determinam que eles sejam:

[...] identificados, analisados e minimizados. Riscos de 
projeto são condições que, caso venham a ocorrer, podem 
comprometer ou impedir a realização [de um projeto].  
Quando os riscos relacionados a um projeto excedem 
o montante dos recursos alocados, é necessário que 
se faça todo o gerenciamento dos riscos identificados 
com objetivo de diminuir ou neutralizar por completo 
a ocorrência dos riscos afetar o projeto durante sua 
execução. Dessa forma, os riscos devem ser gerenciados 
adequadamente para que tenham o menor impacto 
possível na execução do projeto (TRABALHOS..., 2013).

É importante definir no planejamento como serão as atividades da 
gerência de risco, para que o comprometimento esteja formalizado. 
Descrever todos os riscos identificados, bem como as suas causas e 
consequências é uma das atribuições importantes desse processo.

Desenvolver procedimentos e técnicas, além de monitorar 
e controlar todos os riscos aumenta a oportunidade e reduz as 
ameaças para os objetivos do projeto.

5.10 Gerenciamento de suprimentos

Os processos da Gerência de Suprimentos são:
a) Planejamento das aquisições: define o que contratar, 

quando contratar e se vai comprar ou fabricar.
b) Preparação das aquisições: identificação dos fornecedores 

potenciais e especificação de como será o processo de compra.
c) Obtenção de propostas: recebimento de propostas dos 

fornecedores.
d) Seleção de fornecedores: momento de escolha entre os 

fornecedores que apresentaram proposta.
e) Administração dos contratos: onde se controla o produto 

ou serviço adquirido,
o relacionamento com o fornecedor e o cumprimento do 

contrato.
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f) Encerramento do contrato: liquidação do contrato com a 
devida verificação do que foi adquirido. É recomendável que se faça 
uma avaliação de desempenho do fornecedor e se mantenha os 
registros para uso futuro.

A gerência de suprimentos do projeto é discutida do ponto de 
vista do comprador na relação comprador-fornecedor e tem como 
finalidade garantir a adequada aquisição de produtos e serviços de 
terceiros. É a área de conhecimento que trata dos processos de 
obtenção de bens e serviços importantes de fora da organização 
com o objetivo de realizar o projeto.

Para saber mais

Para ser um gerente de projeto é necessário conhecer as áreas 
de conhecimento que mencionamos  anteriormente, a saber, 
integração, escopo, tempo, custo, qualidade, pessoal, comunicação, 
riscos e aquisições, entre outras. Caso desconheça alguma área, 
busque informações, interaja, aprenda; só assim poderá garantir um 
gerenciamento eficaz.

Para concluir o estudo da unidade

Resumo

Neste momento, reflita sobre o método de intervenção 
empresarial apresentado nesta unidade, o quanto você poderá 
contribuir para o desenvolvimento e aumento da capacidade da 
organização em responder às constantes mudanças que ocorrem 
diariamente no mundo empresarial. Seja o agente de mudança nas 
organizações.  

Esta unidade para nós foi muito proveitosa. Contribuiu de 
forma ímpar no avanço do conhecimento capaz de transformar as 
empresas, moldando-as às necessidades do mercado. 

Você pode observar o quanto é importante a adoção de 
metodologias a serem empregadas com objetivo de solucionar 
um problema ou até mesmo alcançar objetivos propostos pela Alta 
Direção. Utilizando de forma correta, os resultados serão nítidos, 
permitindo sua visualização durante todo o processo de intervenção 
e até sua eminência eficácia. Adotar o gerenciamento de projetos é 
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algo que não é novo nas empresas que prezam pela qualidade dos 
produtos e serviços e principalmente pela satisfação dos clientes. 
Possuem até uma estrutura específica de Escritório de Projetos 
(PMO — Project Management Office) que orientam e dão todo o 
suporte necessário para os vários projetos que constantemente 
estão em andamento na organização, com um único objetivo: fazer 
acontecer conforme planejado, utilizando os recursos necessários, 
dentro do tempo e custos previamente definidos, mantendo a 
qualidade e gerando melhorias contínuas no processo.

A partir desse estudo e aprendizado, os desafios serão enormes, 
paradigmas deverão ser quebrados, metodologias deverão ser 
aplicadas na prática e, sem dúvida, tudo isso o transformará em um 
profissional de sucesso.

Atividades de aprendizagem

1. Apresentamos nessa unidade, diversos escritores que definem e dão 
exemplos de diversos modelos de intervenção empresarial com objetivo 
único. Defina o que vem a ser intervenção empresarial.
2. Das inúmeras alternativas de modelo de intervenção apresentadas, 
a exemplo de intervenções interpessoais, grupais, intergrupais e 
organizacionais, todas são importantes e possuem características distintas. 
Descreva o que vem a ser uma intervenção não invasiva.
3. O termo gestão por processos é atualmente utilizado nas diversas 
Normas da família ISO, a exemplo da ISO 9001:2008 Sistema de Gestão 
da Qualidade e do próprio PNQ — Premio Nacional da Qualidade. Defina 
o que vem a ser um “processo” nesse contexto.
4. O ciclo de vida de um projeto é definido através de fases, para que 
se obtenha um melhor controle criando uma interdependência entre as 
atividades. Descreva as fases do ciclo de vida do projeto.
5. Para gerenciar um projeto, é muito importante o consultor gerente ter 
em mente que o conhecimento trará uma tranquilidade para alcançar os 
objetivos do projeto. Quais são as nove áreas de conhecimento do projeto?
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