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EDITORIAL
O ano de 2015 está sendo muito especial para os administradores. A categoria comemora 
o cinquentenário da regulamentação da profissão ocorrida em 9 de setembro de 1965 (Lei 
4.769). Como parte das homenagens, a ADM – Associação Brasileira de Administração 
preparou a edição de nº 02 da sua Coletânea ADM revista, cujo conteúdo editorial tem 
como foco a publicação de artigos assinados pelos mais representativos profissionais da ca-
tegoria hoje em atividade no Brasil.  

Para esta edição foram selecionados artigos que tratam de temas contemporâneos no cam-
po da administração. Com isso, cumprimos com uma das nossas principais missões, que é 
a de contribuir com o desenvolvimento e a formação de gestores modernos que pelos seus 
méritos e qualificações são capazes de, em tempos de crises econômica e moral, superar as 
dificuldades e vencer os desafios dentro e fora das empresas.

Mas, se por um lado estamos em tempos de comemorações, por outro, somos testemunhas 
de uma das páginas mais vergonhosas da nossa história, em que a disseminação da corrup-
ção dentro das nossas empresas e órgãos governamentais passou a ser uma prática comum. 

Fruto da falta de ética nos negócios, a corrupção está intrinsecamente atrelada à ausência 
de uma administração profissional. Dentre os muitos motivos que podemos elencar como 
facilitadores para o enraizamento dessa cultura está a escolha de gestores, não pelo mérito 
das suas qualificações conquistadas pela boa formação acadêmica, mas pelas indicações 
políticas.  

Por que, então, não trabalharmos no sentido de mostrar à sociedade que soluções para sanar 
muitos dos males que estamos vivenciando estão ao nosso alcance? O êxito dos resultados 
está nas mãos de gestores competentes – os administradores profissionais, que dominam 
o conhecimento técnico que os capacita a indicar os caminhos e a solucionar problemas 
gerados a partir das crises.

Formamos ao longo dos últimos 50 anos gerações de excelentes administradores. Con-
tamos com boas escolas com focos nas gestões públicas e privadas que, com certeza, são 
celeiros de excelentes profissionais. 

A edição da Coletânea ADM que você acaba de receber traz artigos produzidos por   ad-
ministradores que transitam nos mais diversificados segmentos e que nos mostram quão 
amplas são as possibilidades de atuação da nossa profissão e o quanto podemos contribuir 
para a transformação do País. 

A todos os colaboradores o nosso muito obrigado e até a próxima edição, em 2016.

Boa leitura.

CARLOS EDUARDO UCHÔA FAGUNDES 
Presidente da ADM – Associação Brasileira de Administração 
Presidente do Sindaesp – Sindicato das Empresas de Administração no Estado de São Paulo
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*Cleber Suckow Nogueira   

Pode-se dizer que a administração é a área da ciência social aplicada mais completa que existe no mundo. 
Os principais elementos das atividades administrativas são: recursos materiais, financeiros, informacionais 
e, principalmente, o gerenciamento de pessoas, visando à utilização eficiente e eficaz de todos os recursos 
para o alcance de metas e objetivos organizacionais.

O ato de administrar é um processo composto de funções de planejamento, organização, direção e controle, que 
não podem ser desempenhadas independentemente, pois a realização de cada uma delas interfere nas demais. Estas 
funções administrativas são orientadas para o crescimento organizacional, sendo uma força criativa e revigorante, cuja 

presença é evidenciada pelos resultados de seus esforços, tornando as ações administrativas atinentes às relações entre 
pessoas (SILVA, 2013).

Segundo Drucker (2002), a gestão significa a substituição da força bruta pelo pensamento; do folclore e da tradição 
pelo conhecimento e da força pela cooperação. As empresas, assim como as pessoas, vencem ou fracassam por di-

versos motivos. Alguns são circunstanciais. A maioria é pessoal e humano, abrangendo as decisões que os gestores 
tomam e as medidas que põem em prática. (BATEMAN; SNELL, 2012).

Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, o sucesso ou o insucesso das organizações depende 
da qualidade de sua administração. Se a administração é realmente uma disciplina genérica, então as fun-

ções que um administrador desempenha devem ser essencialmente as mesmas, independentemente 
de ser um administrador de topo ou um supervisor, ou de a organização ser uma empresa pública ou 

privada. No entanto, para compreender a essência do trabalho de um administrador, é necessá-
rio conhecer quais papeis desempenha na organização, quais aptidões e habilidades necessita 

possuir e quais competências específicas estão relacionadas com a eficiência e eficácia de 
seu desempenho.

Muitas ferramentas de gestão não são novidades, pois existem há muito tempo. A 
maior dificuldade encontrada é saber utilizar essas ferramentas de maneira correta. 

Um médico, por exemplo, precisa saber utilizar seus instrumentais, como bisturi, 
pinça, estetoscópio etc para cuidar de seus pacientes. Um engenheiro elabora 

projetos de edificações, serviços e equipamentos urbanos e rurais, fiscaliza 
obras etc. O advogado presta assistência jurídica examina processos es-

pecíficos, emite pareceres e documentos jurídicos etc. Já o administra-

ADMINISTRAÇÃO:
CIÊNCIA, ARTE
OU PROFISSÃO?
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suckow@uol.com.br

dor é o profissional especialista em gestão que possui habilidades técnicas, humanas 
e conceituais, que lhe confere status para criar a responsabilidade de estabelecer rela-
ções interpessoais com os colaboradores, pares, superiores, assim como com indivíduos 
ou grupos de interesse externos à organização. Essas relações fornecem informações ne-
cessárias para a tomada de decisão à sua organização.

Os administradores utilizam alguns instrumentos de gestão para o desempenho de suas funções, 
como por exemplo: mapeamento de processos, ciclo PDCA, fluxograma, diagrama de causa e efeito, 
planilhas de controle, técnicas de negociação, planos estratégicos, dentre muitos outros.

Nogueira (2014), afirma que a administração disponibiliza ao gestor possíveis respostas às perguntas: o que 
está acontecendo ao meu redor? Qual a situação do setor que minha empresa integra? Quais os cenários do 
futuro? Como e quais serão meus planos de ação?

Cabe ressaltar uma habilidade que está em destaque no desempenho das funções do profissional da administração: 
a resiliência, que é a habilidade de evitar, resistir e recuperar-se das consequências negativas indesejadas dos eventos. 
Acontecem eventos nas operações ou para as operações que têm consequências negativas: isso são falhas. Mas aceitar 
o fato de que a falha ocorre não é o mesmo que aceitar a falha ou ignorá-la. A resiliência compreende alguns conjuntos de 
atividades: entender e avaliar a seriedade das falhas potenciais e evita-las; minimizar suas consequências negativas (chamada 
de atenuação de falhas); e recuperar-se das falhas de modo a reduzir seu impacto.

Na administração pública não está sendo diferente, pois tem percorrido um caminho dinâmico, impulsionada por novos desafios, 
rapidamente assumindo conceitos que até então eram somente utilizados pelo setor privado para realizar a gestão. A gestão pro-
fissional amplia a forma de implantar, implementar, monitorar e avaliar ações, projetando os estados e cidades com os temas de 
planejamento urbano, sustentabilidade, desenvolvimento local, regional, social e outros, estabelecendo indicadores e resultados 
para a gestão.

Diante dos fatos pode-se dizer que a administração nunca poderia ser uma ciência exata porque os negócios são altamente 
dinâmicos e suas condições mudam continuamente. Administração não é somente arte, mas também ciência, com princípios 

definidos e conceitos que dirigem a organização dentro de certos limites. Logo, os profissionais de administração, sejam eles 
bacharéis ou tecnólogos são profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Administração de seu estado 

e, aplicando os critérios antes descritos, pode-se ver que, sob certos aspectos, a administração continua sendo a pro-
fissão mais completa do mundo.
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*Pedro Carlos de Carvalho

A gestão significa a forma de administrar, dirigir ou gerenciar 
atividades, pessoas, estratégias etc. E quanto ao conhecimen-
to, entende-se que se trata da faculdade de conhecer ou até 
mesmo de ideias, informações ou notícias.

Dentro da visão empresarial, pode-se afirmar que a Gestão 
do Conhecimento representa o processo sistemático de iden-
tificação, visualização, desenvolvimento, renovação e utiliza-
ção dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma 
organização. É, simplesmente, a administração dos ativos de 
conhecimento de uma organização.

A história da humanidade registra uma enorme multiplicidade 
de evidências em que a gestão do conhecimento foi praticada 
trazendo benefícios para pessoas e nações em múltiplas áre-
as, como: médica, social, econômica, administrativa, científica 
etc. Vale a pena lembrar dos conhecimentos apresentados por 
diferentes culturas como: fenícios, gregos, romanos, egípcios, 
italianos, ingleses, alemães, franceses, brasileiros, americanos, 
portugueses, espanhóis, japoneses, etc. 

Quantas descobertas, avanços, inovações técnicas, sociais, 
econômicas e culturais estiveram e estão inseridas nos pro-
cessos de gestão do conhecimento nos levando a refletir e 

reconhecer toda essa importância para pessoas, organizações, 
instituições, países etc?

A Revolução Industrial iniciada em 1760, na Inglaterra, é um 
exemplo da relevância da gestão do conhecimento. A implan-
tação das primeiras indústrias, que utilizavam pioneiramente, 
estranhas máquinas e equipamentos recém-desenvolvidos, 
provocou uma enorme onda de transformação na sociedade 
mundial, envolvendo as áreas de criação, comercialização, ad-
ministração, liderança etc.  A utilização do carvão, ferro, pe-
tróleo, energia elétrica etc. foram e continuam sendo impres-
cindíveis para todos.

Os primeiros precursores da Administração, como Frederick 
Winslow Taylor, Henri Fayol, Max Weber, Henry Ford, Mary 
Parker Follet, George Elton Mayo, Abraham Maslow, Frederi-
ck Herzberg, Peter F. Drucker, entre outros, criaram, inovaram 
e contribuíram, com suas ideias, propostas e experiências, para 
mudanças importantes nas atividades empresariais e também 
na forma de gerenciamento e valorização das pessoas.

Atualmente, em pleno século XXI, assistimos a uma verdadeira 
explosão de novas ideias, que compreendem conceitos, téc-
nicas, estratégias diversas, relacionadas à produtos, serviços, 

MUITO SE COMENTA SOBRE A 

“GESTÃO DO CONHECIMENTO”. 

MAS O QUÊ É ISTO REALMENTE?

A GESTÃO DO
CONHECIMENTO
COMO VANTAGEM
COMPETITIVA
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As organizações devem se preocupar com seus ativos intan-
gíveis, que compreendem o universo do conhecimento e da 
intelectualidade de seus empregados, para se manterem com-
petitivas, únicas e singulares.

Por quê vale a pena investir na Gestão do Conhecimento e 
valorizar as pessoas?

• Sem elas não existirá a inovação tecnológica;

• São elas que promovem mudanças;

• As pessoas influenciam diretamente o sucesso ou o fra-
casso de uma organização;

• As pessoas representam um mundo de experiências e 
aprendizados;

• As pessoas têm sonhos, querem vê-los realizados, preci-
sam de patrocinadores e fazem muito por eles;

• Colocam seus talentos à disposição das empresas que as 
valorizam, respeitam e oferecem oportunidades.

De acordo com Peter F. Drucker (1964), “o conhecimento 
organizado, segundo os moldes de uma disciplina, realiza muito 
para a pessoa que é apenas competente: dá-lhe alguma eficá-
cia. Realiza infinitamente mais para o homem verdadeiramen-
te capacitado; dá-lhe qualidades superiores”.

A Gestão do Conhecimento é essencial para todas as 
organizações. Uma empresa que se preocupar com seus 
empregados, incentivando a busca do aprendizado, da 
especialização, da melhoria de suas habilidades, capacitações, 
atitudes, comunicação etc, estará à frente com muito mais 
vantagem competitiva que tantas outras que desconhecem ou 
não praticam essa estratégia fundamental para o sucesso no 
século XXI.

*Pedro Carlos de Carvalho é Administrador, 
Diretor do Sindicato dos Administradores do 

Município de Campinas e Coordenador do Curso de 
Administração do UNISAL – Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo, Campus São José – Campinas

aarc@aarc.org.br 

máquinas e equipamentos e, fundamentalmente, à gestão de 
pessoas.

Felizmente os trabalhadores estão deixando de ser classifica-
dos como apêndices de máquinas ou como simples centros de 
custos para serem vistos como o capital mais importante das 
organizações. Recebem agora o nome de Capital Humano.

O Capital Humano, devidamente apoiado, reconhecido, va-
lorizado e motivado poderá render significativos ganhos com 
novas ideias, técnicas, inovações, sistemas, planos, estraté-
gias etc que poderão, de forma inequívoca, contribuir para o 
aumento do nível de competitividade das organizações neste 
mercado globalizado.

Desta forma, quando se comenta sobre a Gestão do Conheci-
mento e sua direta relação com o Capital Humano, é necessá-
rio que as organizações pensem e contribuam para a formação 
de indivíduos que apresentem:

• Valores Humanos;

• Valores Sociais;

• Atualização Constante;

• Capacidade de Comunicação;

• Pensamento Crítico;

• Opinião e

• Outras técnicas profissionais e estratégias de gestão.

AFINAL, SÃO AS PESSOAS QUE 

MOVEM AS EMPRESAS. SÃO AS 

PESSOAS QUE CRIAM, INOVAM, 

SUGEREM, PROPORCIONAM 

RESULTADOS, APRESENTAM 

PRODUTIVIDADE E QUALIDADE 

EM SUAS ATIVIDADES, 

INDEPENDENTEMENTE DO SEU 

NÍVEL OU DE SEU TIPO 

DE TRABALHO.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

*Walmir Rizzoli

*Walmir Rizzoli é Administrador, 
Diretor da Associação dos Administradores da

Região de Campinas-SP

 walmirrizzoli@gmail.com

O planejamento estratégico é de suma importância para en-
contrarmos as oportunidades, permitindo uma alavancagem e 
diferenciação com os demais players.

O processo do planejamento estratégico permite à empresa 
detectar as mudanças que o ambiente em que se insere está 
sofrendo para que possa traçar estratégias para torná-la mais 
atraente e competitiva possibilitando a expansão do seu mer-
cado. 

Ao longo do tempo, as teorias da administração tiveram ex-
pressivas evoluções:

• 1850 – Produção industrial expandida .

• 1910 – Max Weber e a Abordagem sociológica do de-
senvolvimento.

• 1920 – John Maynard Keynes enfatiza o planejamento 
dos custos sobre a rentabilidade.

• 1930 – Elton Mayo e a Escola de Relações Humanas.

• 1950 – Philip Kotler demonstra o planejamento de 
marketing e distribuição.

• 1960 – Peter Drucker traz nova evolução do planeja-
mento por otimização.

• 1970 – Igor Ansoff, Marvim Bower e Louis Cassels na 
Universidade de Harrvard, aperfeiçoam o planejamento 
estratégico.

Segundo Philip Kotler, o planejamento estratégico é definido 
como o processo gerencial de desenvolver e manter uma ade-
quação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as 
mudanças e oportunidades de mercado.

Neste sentido, Peter Drucker vem complementar esse pensa-
mento com uma nova visão na qual ressalta que o planejamen-
to estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente 
e com maior conhecimento possível do futuro contido, tomar 
decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematica-
mente as atividades necessárias à execução dessas decisões 
e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, 
medir o resultado dessas decisões em confronto com as ex-
pectativas alimentadas.

Podemos compreender a magnitude da responsabilidade do 
Administrador, pois além de conhecer todo o conceito histó-

rico, deve entender que o planejamento estratégico é um con-
junto de técnicas desenvolvidas e testadas ao longo do tempo, 
visando obter uma previsão futura para mitigar os riscos.

Denota-se que entre 1950 e 1960 os administradores empre-
gavam apenas o planejamento operacional porque o ambiente 
e a demanda eram controlados sendo pouco provável altera-
ções bruscas no mercado.

Nos anos 1970 ocorrem crises simultâneas do petróleo, es-
cassez de energia e matéria-prima, recessão econômica entre 
outros fatos, surgindo a necessidade de novo alinhamento do 
planejamento estratégico.

Empresas renomadas como a General Eletric – GE, Inter-
national Business Machinery – IBM e Texas Instruments im-
plementam o planejamento estratégico tendo êxito até 1980, 
pois as estratégias estavam voltadas apenas internamente.

A visão do planejamento nos anos 70 verificava os fatos ocor-
ridos no passado e projetava para o futuro. Nos anos de 1980 
o planejamento ocorria por cenários desenvolvidos para o fu-
turo. A década de 90, no Brasil, foi marcada pela inserção no 
processo de globalização.

Com o advento da internet na mesma década, houve uma ex-
plosão do conhecimento, divulgação de produtos e aumento 
de competitividade, exigindo do Administrador não apenas o 
conhecimento técnico, financeiro e organizacional, mas tam-
bém contínua especialização para a busca incansável do saber, 
bem como compartilhar no ambiente empresarial, acadêmico 
e na sociedade.

Hoje, o papel do Administrador rompe paradigmas do passa-
do e nos desafia a encontrar de forma sustentável, econômica 
e racional, em ambiente de alta complexidade, uma maneira 
inovadora e simplificada de perpetuar as empresas.

A grande questão que clama por uma resposta: nós estamos 
preparados para esse desafio, ou estamos presos nos paradig-
mas passados?
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1) eSOCIAL – O QUE É?

O eSocial é um projeto do Governo Federal, dentro do SPE-
D-Sistema Público de Escrituração Digital, que exige que 
todas as empresas, inclusive as públicas, Micro Empresários 
Individuais e empregadores domésticos enviem, em um único 
documento digital informações sobre obrigações fiscais, tribu-
tárias, previdenciárias e trabalhistas, padronizando a transmis-
são, validação, armazenamento e distribuição dessas informa-
ções aos órgãos participantes do projeto, quais sejam, Receita 
Federal, MTE, MPS, INSS e CEF. 

2) QUE INFORMAÇÕES TRANSMITIR?

a) Eventos Iniciais e Tabelas do Empregador: Informações 
relativas à identificação do empregador, de seus esta-
belecimentos e obras de construção civil e outras tais 
como: folha de pagamento com encargos e demais da-
dos cadastrais e contratuais do trabalhador e dependen-
tes, dos avulsos e segurados do regime geral e especial e 
equiparados, além das informações de processos admi-
nistrativos e judiciais. 

b) Eventos não periódicos: São aqueles que não têm uma 
data pré-fixada para ocorrer, pois dependem de mu-
danças na relação entre a empresa e o trabalhador tais 
como: admissão, alteração de salário, acidentes, altera-
ção de função, desligamento etc.

c) Eventos periódicos: São aqueles cuja ocorrência tem pe-

O eSOCIAL E A PARTICIPAÇÃO
DO ADMINISTRADOR NO
PROCESSO DE
CRESCIMENTO DO PAÍS

riodicidade previamente definida como: folha de paga-
mento, encargos, entre outros. 

3) COMO O EMPREGADOR PLANEJA A IMPLANTA-
ÇÃO DO eSOCIAL?

Inicialmente é bom ter em mente que a implantação do eSo-
cial trará custos adicionais às empresas que, somente no lon-
go prazo, poderão retornar sob a forma de simplificação das 
rotinas na relação empresa/estado. Dentre os custos iniciais 
temos:

a) Contratação e treinamento de pessoal qualificado para 
criar e operar o sistema, um custo adicional, pois o siste-
ma do eSocial requer que a empresa crie o sistema adap-
tado a cada um dos layouts do projeto.

b) Preparação do cadastro inicial da empresa e dos empre-
gados.

c) Preparação das tabelas (que geram as obrigações previ-
denciárias, trabalhistas e fiscais).

d) Terceirização e Obras – Gestão dos serviços tomados e 
retenções previdenciárias.

e) Confecção de um novo Regulamento Interno da Empre-
sa – que deve ser exclusivo, incluindo o Plano de Contas, 
e ser totalmente adaptado aos layouts do eSocial.

*Jorge Elias Aoni
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4) COMO AFETA EMPRESAS E EMPREGADORES?

Além de outros “desafios”, como a adaptação de seu Regu-
lamento Interno, a confecção de um sistema informatizado 
adaptado aos rígidos e extensos layouts exigidos pelo eSocial, 
a exiguidade dos prazos é algo que desafiará a própria cultura 
empresarial brasileira. 

A própria padronização dos layouts dos arquivos já é um fa-
tor preocupante para as empresas, uma vez que seu envio será 
feito com assinatura digital e mediante autenticação, confi-
gurando-se como mais um custo. É um desafio que requer 
investimento em um programa autenticador/validador (PVA) 
que não será fornecido pelo eSocial.

A grande empresa, devido à sua infraestrutura sólida, inclusive 
de TI, é a que mais rapidamente poderá se adaptar à nova forma 
de enviar informações previdenciárias e fiscais. As pequenas e 
médias terão maior dificuldade para se adaptar; com estrutura 
menor e menos pessoal qualificado, muitas vezes se utilizando 
de sistema não totalmente customizado, têm de começar sua 
adaptação, leia-se, seu investimento, imediatamente para não 
estar sujeita a multas e atrasos em suas folhas de pagamento. 

A empresa optante pelo Simples Nacional, o contribuinte 
individual equiparado à empresa, o produtor rural, o MEI e o 
empregador doméstico aguardam o tratamento diferenciado 
divulgado no projeto, a ser ainda definido por ato específico.

5) CENÁRIOS

Não cremos que o Comitê Gestor do eSocial, composto por 
técnicos da Receita Federal, Ministério do Trabalho e Empre-
go, Ministério da Previdência Social, INSS e CEF não soubes-
se, desde 2012, o que acontecia na economia do país e todas 
as suas consequências sociais e políticas. Todos os meios de 
comunicação, impressos e eletrônicos, administradores, em-
presários, economistas, jornalistas, institutos de pesquisa de 
mercado, articulistas, estudiosos, órgãos de classe, até mes-
mo os órgãos oficiais como IBGE e instituições como a FGV, 
mostram em suas análises a situação de deterioração dos índi-
ces que medem o desempenho da economia, a queda da ativi-
dade empresarial e da qualidade de vida da população.

Pesquisa do IBGE aponta que, do total de trabalhadores ocu-
pados, o número de empregados domésticos saltou de 5,8% 
em abril/2013 para 6,7% em abril/2014, particularmente, na 
cidade de São Paulo. A queda na renda das famílias, motivada 
pela perda de trabalho pelo cônjuge, força a mulher a voltar ao 
mercado de trabalho como doméstica, uma vez que as em-
presas, sentindo duramente os efeitos da crise econômica na 
qual entrou o país, começam a enxugar seus quadros, afetando 
diretamente o comportamento desse mercado.

O eSocial, no entanto, faz com que os custos dessa mão de 
obra se tornem proibitivos para as famílias empregadoras de 
classe média que tendem a substituir a empregada doméstica 
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pela diarista ou diminuir os salários oferecidos, criando um efeito oposto ao esperado quando da criação do projeto e tornando 
as projeções pessimistas para esse mercado de trabalho nos próximos meses.

Por outro lado, 86% dos diretores e gestores de RH, em recente pesquisa da Robert Half, estão profundamente preocupados 
com o eSocial, pelas alterações de custos que está trazendo, tais como, recrutamento e treinamento de pessoal, falta de tec-

nologia compatível com o sistema criado (o que provoca a contratação de especialistas no assunto – e em TI – caríssimos por 
serem poucos para tanta demanda), aumento da carga de trabalho, aquisição e/ou encomenda de novos sistemas compa-

tíveis com os layouts do programa.  

6) A VISÃO DO ADMINISTRADOR

Em seu artigo “A utopia e a realpolitik”, o jornalista e professor titular da USP, Gaudêncio Torquato, conclui que o 
governo Dilma está numa encruzilhada, em que uma estrada leva à ilha de Thomas Morus, onde há ética, moral 

e leis, e a outra leva ao mundo de Maquiavel, no qual ideologias e valores morais devem ceder lugar aos instru-
mentos que podem garantir a hegemonia e o equilíbrio do poder. Citando Max Weber, diz: “A ética da ação 

deve prevalecer sobre a ética da consciência.” 

Aponta quatro regras de bom senso na administração quando se divide o bolo do poder:

a) Avaliar o peso relativo dos entes partidários.

b) Selecionar perfis adequados e condizentes para as estruturas governativas, ou seja, implantar 
a meritocracia.

c) Preservar e preencher as áreas econômicas com perfis técnicos.

d) Controlar e cobrar resultados.

É sabido que, frequentemente, órgãos governamentais utilizam-se de critérios po-
líticos para a distribuição de cargos de comando nas esferas da administração e 

raramente baseiam-se no mérito das qualificações do pretendente. Em alguns 
casos, a falta de conhecimento do escolhido sobre o setor que irá comandar 

é sentida de forma dramática e repercute no dia a dia a ausência de um 
administrador profissional.

Nem todo empreendedor é administrador, mas todo administrador 
é sempre um empreendedor. Sua formação nas escolas de admi-

nistração lhe dá uma visão única da empresa. Basta examinarmos 
com cuidado o currículo das escolas superiores para notarmos 

um diferencial na formação do administrador. Matérias da 
área de humanas e comportamentais são fundamentais 

para quem toma resoluções ligadas à vida do cidadão; 
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*Jorge Elias Aoni é Administrador, 
Diretor da Empresa Apoio do Lar

jeaoni@gmail.com

não há como dissociar o contribuinte do cidadão, sendo este o ponto que deve 
nortear qualquer política pública, qualquer plano, qualquer inovação que certa-
mente modificará o comportamento da sociedade.

A grande vantagem do administrador profissional é ter uma visão holística, cujo todo é 
maior que a soma das partes, e gestáltica, que relaciona o ser com o meio, o todo com as 
partes. Esse aprendizado é desenvolvido em anos de estudos direcionados a superar difi-
culdades, liderar, lidar eficientemente com recursos escassos, dar andamento em projetos de 
forma que ele surta os efeitos benéficos, não apenas para a instituição que o cria, mas também 
para a sociedade que o recebe, sustenta e se beneficia. Somente um administrador profissional 
é capaz de, através do conhecimento técnico e da visão integrada, como demonstra Filion em sua 
Teoria Visionária, superar crises e tirar o país da encruzilhada, alcançando, finalmente, um estado de 
justiça social e bem-estar coletivo.

O respeitado empresário e líder, Administrador Carlos Eduardo Uchôa Fagundes, presidente do SINDA-
ESP e da ADM, em seu artigo “A hora e a vez do administrador profissional”, diz que “Fruto da falta de ética 
nos negócios, a corrupção está intrinsecamente atrelada à ausência de uma administração profissional. ” E que 
“Valorizar a qualidade de mão da obra pode garantir bons resultados no curto prazo. E os administradores, que 
em 2015 comemoram o cinquentenário da regulamentação da profissão, são peças fundamentais para recolocar o 
país no rumo certo. ”

Sim, Presidente Uchôa, “Está mais do que na hora de colocarmos os profissionais certos nos lugares certos” nas decisões 
que afetam o povo, únicos acionistas dessa empresa chamada Brasil.
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INTRODUÇÃO

O Administrador é o guardião do futuro. Educar requer ra-
ciocínio e não só memorização. O sucesso de um administra-
dor está atrelado a não fazer por fazer, mas a dar um sentido 
àquilo.  O Administrador é ao mesmo tempo um profissional, 
um cientista, um artista. Depois de formado, ele pode con-
tinuar pesquisando, aprendendo, experienciando. Continuar 
tocando, criando, mudando, decidindo. Pode ser e continuar 
sendo um facilitador. Mas tudo na vida precisa ter um sentido. 
Qual é o sentido de administrar? As teorias, as filosofias têm 
permitido reflexões. E há o hoje, desenvolvido por quem traz 
experiência de ontem e há o amanhã, desenhado por alguns 
com essa experiência e por outros mais ou menos intuitivos. 
O administrador é aquele que melhor consegue praticar o 
projeto de futuro de uma organização, gerando impactos e 
transformações na sociedade. Na prática, qual é o papel do 
Administrador? O administrador precisa liderar focado nas or-
ganizações, e estas, exercer suas competências essenciais. De 
forma pragmática, propõe-se que o Administrador seja prepa-
rado para esse desafio.

I. HABILIDADES INDISPENSÁVEIS AO ADMINIS-
TRADOR

Passar habilidades que são consideradas indispensáveis cabe 
aos formadores, aos provocadores, aos facilitadores, e sem 
dúvida a que o guardião do futuro as receba e passe a enten-
dê-las. São elas:

1 - Capacidade de pensar de maneira global. 

2 - Capacidade de executar com êxito as estratégias. 

3 - Flexibilidade no mundo em transformação.             

4 - Capacidade de desenvolver estratégias adequadas.

5 - Capacidade de redefinir rapidamente o negócio. 

6 - Conhecimentos de novas tecnologias.           

7 - Capacidade de trabalhar bem com diferentes stakeholders.

8 - Capacidade de criar uma organização que aprende.

9 - Capacidade de fazer as apostas certas no futuro.

10 - Capacidade de ser visível, de expressar-se com clareza, 
de ser um líder carismático.

Para apoiar ao administrador, há uma tendência à formação de 
organogramas em “M”, em que diferentes aspectos não mu-
dam de um momento para outro; se gerenciam processos, de-
terminando o que acontecerá com as habilidades funcionais, 
as peculiaridades geográficas e os diferentes mercados para 
os produtos e serviços da unidade de negócios; montam-se 
Tech Clubs, novas dimensões, experimentos, e onde se pode 
dar importância a novidades de gerenciamento; à flexibilida-
de de tamanho, complexidade, fazer melhor, fusões, alianças/
terceirização.

O administrador na prática vai usar suas habilidades, entre 
elas as indispensáveis, nos negócios. Toda organização, seja 
ela empresarial, cultural, social, com ou sem fins lucrativos, 
produzindo produtos ou serviços, é tratada como negócio e 
considera três dimensões (Vico Mañas, 2011): - Necessidades 
de potenciais clientes ou beneficiários, saber da existência de 
um grupo disposto a arcar com preço justo e formas de como 
atendê-lo.

Toda organização, com seus objetivos, stakeholders, estraté-
gias, formas de ação, maneiras de tomar decisão tem de atingir 
resultados projetados para sobreviver. A melhor sobrevivência 
é o crescimento. Como diz Luc Ferry (2014), há dois cresci-
mentos:

•  O “Estímulo ao consumo” procede do aumento do nú-
mero de consumidores e, se possível, do tamanho de 
suas carteiras; e

•  A “Destruição criadora” cujo verdadeiro motor do cres-
cimento é a inovação, que torna obsoletos os restos do 
passado, sejam produtos, modos de vida ou organizações 
tecnicamente ultrapassadas. 

ADMNISTRADOR: 
FORMAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO

*Antonio Vico Mañas
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Com constantes ameaças e muitas oportunidades, as organi-
zações querem pessoas com ideias e precisam de ambientes 
apropriados para não só obtê-las, mas para mantê-las. Formar 
administradores sem passar por essas questões é não ter pes-
soas preparadas para conectar-se interna e externamente. As 
pessoas nas estruturas organizacionais e as suas áreas compe-
tem, o que é benéfico em algumas circunstâncias, mas se há 
o desejo de que novas perspectivas surjam é preciso de cola-
boração, com críticas, benchmarking, mudanças e inovações. 
Na solidão é difícil criar ideias que quebrem paradigmas, re-
vejam valores. Sobreviver no mercado e na sociedade significa 
competir colaborando. Dividir para multiplicar pode ser uma 
frase impactante. Impossível obter sucessos constantes no 
mundo das organizações/dos negócios sem a inovação aberta, 
estudar a ruptura, as parcerias e alianças, como consequência 
para atuar em tecnologias, mudanças nos produtos, serviços, 
processos, organizacionais e no marketing. Inovar está relacio-
nado a desgastar valores gerando necessidade de consumo. 
Não basta ter a ideia é preciso praticá-la, comercializar com 
retorno, financeiro ou de conhecimento.

Retomando o guardião do futuro: ter administradores que 
deem sentido ao que será feito requer pessoas exercendo 
habilidades indispensáveis, administradores formados para 
transformar, que tenham respostas. O progresso levou a uma 
série de ambiguidades multiformes, e à autonomia em todos 
os domínios da vida humana. Como administrador é preciso 
compreender esse dinamismo e enfrentar dificuldades des-
truidoras, riscos, com a urgência que permita reflexão. 

A lógica da inovação destruidora continua, tanto é que todos 
concordam com o crescimento. Inovar incessantemente para 
vender mais e sempre, é colocar o negócio a funcionar. Cres-
cimento e consumo são duas faces da mesma moeda, como 
diz Ferry (2014). Sem crescimento não há inovação e tam-
bém não há crescimento sem que os consumidores comprem. 
E chega-se ao prognóstico. Sem querer predizer o futuro da 
administração, Hamel (2007) diz que a tecnologia da gestão 
deve ser reinventada, e será. E pergunta: Quem vai inventá-
-la? Há nesta resposta algo mais profundo do que vencer a 

concorrência. A única maneira de construir uma organização 
ou empresa que seja adequada para o futuro é que ela seja 
adequada às pessoas. Formar o administrador equivale a pen-
sar em sistemas de gestão que realmente mereçam, respeitem 
e tratem com carinho a iniciativa, a criatividade e a paixão do 
ser humano, como componentes sensíveis e essenciais. 

II. FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Formar o administrador possibilitará uma organização total-
mente humana, preparada para as oportunidades que o futuro 
reserva. Chowdhury (2003), diz que o futuro do gerencia-
mento está fundamentado na liderança, nos processos e nas 
organizações. Ser administrador pressupõe buscar o sonho, 
vivê-lo e torná-lo realidade. É preciso repensar os processos 
utilizados, focalizar práticas essenciais que são:

Educação para todos – A Grass-root education envolve o trei-
namento de toda uma equipe. Treinamento sem implementa-
ção é jogar dinheiro fora. Na escola, muito se fala em agregar 
a prática, isto é treinar. Mas quando muito, lá se repassam ex-
periências, se trabalham casos ou problemas, não se valoriza a 
ação prática.

Prevenção de incêndios, e não o combate a eles. A maioria 
das organizações recompensa aos gestores “bombeiros” e não 
os que previnem os incêndios. Quem apaga incêndio tem um 
foco estabelecido: eliminar uma situação complexa não pla-
nejada e sem interesse. Enquanto o que atua na prevenção, 
desmonta, estuda, experimenta, sugere e se perguntado, res-
ponde sobre as causas do acontecimento.

Interação direta, com seu cliente. A organização é lucrativa se 
além de conquistar conseguir mantê-lo. É preciso estar atua-
lizado com as práticas que mudam diariamente, criar clientes 
novos e fieis pela interação com eles. Não é possível aprender 
somente a reagir, mas é preciso formar para agir.

Globalização efetiva tem a ver com o crescimento, com a ne-
cessidade de expandir. Globalizar pode ser benefício ou des-
vantagem e envolver risco. O fator-chave é a rapidez com que 
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nização, da reputação que carrega. Identidade é a essência da 
organização, o seu DNA. A imagem, ao contrário, não é o que 
a organização é, mas o que ela parece ser. Cada qual, como 
observador, interpreta as mensagens recebidas à sua manei-
ra. E isso é diferente de reputação. Reputação é um juízo de 
valor que, segundo Minguez (1999), é o resultado do apreço 
dos distintos públicos que têm algum tipo de relação com a 
organização.

Transformar a partir da identidade é o que se percebeu como 
resultado da vivência e convivência com administradores. 
Considera-se que o administrador eficaz saiba, que ocorrem 
contradições entre a identidade que objetivamente determina 
o que a organização é na realidade e a imagem, que subjetiva-
mente traduz o que a organização induz o ambiente (merca-
do?) a pensar.

Ao não saber quem a organização é realmente, como fazer seu 
planejamento estratégico, determinar sua missão, sua visão, 
seus valores? Como é possível elaborar um plano de comuni-
cação, se ao ser colocado em prática há o risco que ele comu-
nique algo que contradiz a essência da organização?

 Transformar a partir da formação correta pode facilitar o foco 
e a sua aplicação. A identidade conhecida permite ao adminis-
trador ajustar a organização a uma nova situação, sem perdê-la 
e sem possibilitar a negatividade de imagens construídas por 
ações resultantes do uso de habilidades não essenciais condu-
zidas erroneamente. Foco na transformação implica em for-
mação adequada do administrador.

*Antonio Vico Mañas é  Administrador, 
Professor titular da Pontifícia Universidade Católica

de São Paulo - PUC SP

avico@uol.com.br
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a organização pode reagir a mudanças drásticas. Para crescer 
ou sobreviver em ambiente volátil é preciso que a adminis-
tração estude a cultura; o mercado e a concorrência locais; 
prepare um modelo de negócio que atenda às necessidades; 
selecione o parceiro estratégico com o melhor conhecimento; 
incentive os colaboradores a manter os valores locais e intro-
duza produtos e serviços inovadores com características lo-
cais.  Percebe-se que isso é fundamental em casa e que dirá 
fora dela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As organizações bem-sucedidas são centradas em talentos.  
Isso foi informado às escolas de administração e ao mundo 
corporativo. Será que todos aprenderam? Transformar para o 
futuro exige perseverança, amor, convivência, conhecimento, 
entre outras coisas. A mercadoria mais importante nos negó-
cios são as pessoas. Muito mais importantes são as pessoas 
formadas para atuar na transformação. A ênfase, na forma-
ção de administradores, não tem sido tão forte em conceitos 
e práticas relacionados com a identidade das organizações. O 
esforço para conhecer o que se é, para atender o que é neces-
sário, faz com que as organizações sejam geridas “com másca-
ras” (talvez isto explique também a valorização dos bombeiros).

O foco pode ser coletivo e os administradores focam suas 
atenções a partir de uma verdadeira identidade, gerando 
imagem real o que pode facilitar as correções eventualmen-
te descobertas. As organizações alcançam resultados quando 
conhecem e praticam suas competências essenciais. Para di-
recionar suas decisões para obter diferenciação, os adminis-
tradores precisam saber o que é sua organização, o que poderá 
vir a ser para então providenciar o como fazer.  Este texto faz 
críticas sobre se o administrador que está sendo formado, ou 
aquele que exerce a administração, tem conhecimento sobre 
a sua organização e sobre as tendências, como ela se com-
portará. Difícil entender que um administrador conduza a sua 
organização para o sucesso sem estar preparado para diagnos-
ticar e transformar.

Formar administradores pressupõe que primeiro, conheça a 
organização que administra. Implica em detectar o conjunto 
de características que a torna única, diferente de todas as de-
mais que existem ou existiram. Qual é o DNA da organização? 
O que a faz especial e distinta de todas as demais? Quais são 
os seus atributos essenciais e os acidentais? É preciso que o 
administrador tenha consciência de que assumir a verdadeira 
identidade exige menos esforços do que representar um papel 
em tempo integral. Nenhuma organização consegue fingir o 
que não é por muito tempo e no mercado, cair em contradição 
pode ser fatal. O que não se aceita é que aconteça por desin-
formação.

Também é fundamental o conhecimento da imagem da orga-
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Administradores: há 50 anos deixando tudo no azul.

9 DE SETEMBRO, DIA DO ADMINISTRADOR #ADM50anos

Uma homenagem do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração aos nossos profi ssionais

Saiba mais sobre o Jubileu de Ouro e a história da Administração em tudomaisazul.com.br ou radioADM.org.br
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Boa notícia para os Administradores. Estabelecendo novos 
paradigmas e perspectivas, uma nova abordagem está ganhan-
do força em nossa área de estudos: a Teoria dos Stakeholders.

A interação das organizações com o seu ambiente é objeto de 
estudo da Administração há décadas. Desde a Teoria Geral dos 
Sistemas, até os dias de hoje, muitos versaram sobre a ques-
tão – em particular, no campo da Gestão Estratégica. Como 
pesquisadores e praticantes, seguimos procurando a resposta 
para uma grande questão: o que leva uma organização a ter um 
desempenho superior?

Um caminho muito promissor para ajudar a responder essa 
questão está sendo desenvolvido pelos pesquisadores da cor-
rente da Teoria dos Stakeholders.

Conceituados pela maioria dos autores da área como aqueles 
que afetam ou são afetados pelo cumprimento dos objetivos 
organizacionais, os stakeholders, tipicamente exemplificados 
pelos clientes, fornecedores, funcionários, proprietários, so-
ciedade, meio-ambiente e governo, dentre tantas outras pos-
sibilidades, estão ganhando atenção dos pesquisadores e pra-
ticantes. Segundo a Teoria dos Stakeholders, um caminho para 
desempenho superior das organizações está na forma como a 
organização faz a Gestão dos seus Stakeholders.

Os stakeholders têm demandas, desejos e interesses: aspec-
tos que movem o relacionamento com a organização. Seus 
clientes estão satisfeitos? Qual a percepção dos seus funcio-
nários quanto aos planos futuros da organização? Quando um 
Administrador realiza investimentos, os interesses de todos 
os stakeholders estão sendo considerados? Os interesses dos 
proprietários estão sendo priorizados em detrimento dos de-
mais stakeholders? Ou é o contrário? Essas questões, dentre 

GESTÃO DE
STAKEHOLDERS:
UM NOVO
CAMINHO

tantas outras, fazem parte da rotina de estudo de pesquisado-
res por todo o mundo.

Tais estudos começaram a ganhar força no ambiente da Res-
ponsabilidade Social Corporativa. Com uma posição prescri-
tiva, muitos pesquisadores advogavam e advogam, desde a 
década de 50, que conviver em harmonia com a sociedade e 
o meio ambiente era algo necessário para a sobrevivência or-
ganizacional, considerando, além de aspectos exclusivamente 
econômicos.

A abordagem crítica de autores ligados à Teoria da Firma que, 
em geral, advoga a primazia dos interesses dos proprietários 
sobre os dos demais stakehoders e que segue como mainstream 
na área da Administração foi um importante contraponto. 

Com elas, os pesquisadores da Responsabilidade Social Cor-
porativa precisaram ser mais operacionais e específicos. Ten-
taram provar o que sua tese advogava. Eis que obtivemos inú-
meros estudos empíricos que, por anos, tentaram estabelecer 
relações entre Desempenho Financeiro e o Desempenho So-
cial Corporativo das organizações.

Após três décadas de muitos testes de hipóteses e análises de 
dados, a tese de que investir em Responsabilidade Social Cor-
porativa implica em melhor Desempenho Financeiro segue 
inconclusiva. Há pesquisadores que encontraram evidências 
positivas, negativas e neutras. Porém, os esforços deixaram 
um legado importantíssimo. Ao realizarem testes empíricos, 
os pesquisadores perceberam o quão complexo é o significado 
e o cálculo do Desempenho Social Corporativo. Investimentos 
em Filantropia? Algo muito incompleto. Desenvolvimento de 
programas sociais? Também incompleto. 
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Respeito o meio ambiente e estímulo ao consumo consciente? 
Ainda incompleto. Uma visão estratégica e holística se fazia ne-
cessária. Durante as pesquisas, um caminho se abriu: o ambiente é 
muito complexo, com muitas interações para serem administradas. Para 
compreender os impactos de uma organização em seu ambiente, uma 
operacionalização viável seria dividí-los em grupos específicos: no caso, os 
stakeholders. Entender como distribuir recursos, seus objetivos e administrar 
adequadamente os relacionamentos para com eles seria um caminho para com-
preensão do desempenho social corporativo.

Com reforços teóricos de peso, houve um grande crescimento de publicações sobre 
a temática. No campo da Administração Estratégica, os estudos sobre stakeholders têm 
sido publicados com frequência nos principais periódicos acadêmicos da Administração – 
por exemplo, o Strategic Management Journal.  Questões como “Há stakeholders que devem 
ser priorizados? Como compreender adequadamente os desejos e interesses dos stakeholders? 
Quais recursos tangíveis e intangíveis afetam a satisfação dos stakeholders?” estão na pauta dos 
pesquisadores.

De forma pragmática: estamos acompanhando o estabelecimento de uma corrente teórica relevante e 
com foco na criação e distribuição de resultados em uma sociedade. Por isso, a boa nova: estamos apren-
dendo uma nova forma de mostrar como o conhecimento administrativo pode impactar positivamente a 
todos, com criação de riqueza para as organizações e seus stakeholders.
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O estudo biográfico de vários líderes tem mostrado inequivo-
cadamente que a insegurança pessoal contribui para a derro-
cada da liderança. Muitos são os exemplos de líderes que ao 
perderem a confiança em si mesmos, também perdem a lide-
rança que exerciam.

Empowerment ou empoderamento é uma forma de liderança 
que objetiva a delegar poder de decisão, autonomia e partici-
pação aos empregados. Quem não confia em si mesmo, não 
confia nos outros e, por conseguinte não compartilha o po-
der. Na verdade, prefiro usar o termo não oferece aos outros o 
empowerment, ou seja, não “empodera” os outros, não permite 
que os outros também ajam e tenham tanto autoridade quanto 
responsabilidade por suas próprias ações.

Ao centralizar demais, esses líderes começam a perder o senso 
moral e ético. A desconfiança passa a ser a regra geral e tudo 
passa a justificar ações para manter o poder centralizado. Fi-
cam por demais obsessivos contra seus críticos, desconfiam e 
temem a todos e até autorizam quem deveria zelar pela ordem 
e bons costumes a fazerem coisas que não deveriam. Basta 
começar uma campanha eleitoral e já vêm os dossiês, as de-
núncias, os grampos e, quando são flagrados no erro, os líderes 
tentam a todo custo negar ou encobrir os fatos. Eventualmen-
te um ou outro reconhece a falha e, em vergonha, deixam um 
legado de escândalo. 

Se isto pode funcionar bem na política, no mundo corporativo 
em que os gestores precisam cada vez mais fazer mais com 
menos, líderes não têm muita escolha a não ser outorgar o 
poder aos liderados para que eles possam, por si sós, multi-
plicar decisões, ações, providências e soluções. A insegurança 
em compartilhar o poder é simplesmente incompatível com o 
ambiente atual de poucos recursos e grande necessidade de 
criatividade e inovações. Segurar poder não combina com so-
brevivência organizacional. Não é mais possível fazer o milagre 

EMPOWERMENT E LIDERANÇA

*João Pinheiro de Barros Neto

da multiplicação dos recursos sem antes compartilhar o poder.

Infelizmente a natureza humana, parece, resiste a compartilhar 
o poder. Isto vem talvez dos tempos em que se conquistavam 
terras com traição e falcatruas. Não que hoje tenha acabado, 
mas os tempos são outros. É difícil prosperar de maneira ego-
ísta.   

Mas por que é tão difícil compartilhar o poder, praticar o em-
powerment? Sugiro algumas respostas ou hipóteses. A primeira 
está relacionada ao desejo de manter o status quo, a posição, 
a estabilidade do emprego. Líderes inseguros ou incompeten-
tes preocupam-se por demais com a capacidade dos liderados 
(não com a falta de capacidade). Temem tornar-se dispensá-
veis caso surjam talentos dentro da equipe. Como resultado, 
oprimem as pessoas monopolizando o poder, as decisões e o 
conhecimento, na doce esperança de que o fato de não apa-
recer um talento no grupo possa mantê-los indefinidamente 
nas posições que ocupam.  

Conheço casos, pasmem, de líderes que preferem podar ou 
exterminar da equipe todo aquele que se sobressai. Basta per-
ceberem algum potencial nos liderados para tornar o talento o 
inimigo número um da organização. E aí não tem limites para 
o arsenal descarregado em cima do subordinado-rival. Alguns 
vão tão longe em sua ânsia de manter o poder centralizado que 
intencionalmente sabotam qualquer iniciativa, mesmo saben-
do que estão prejudicando a empresa e não apenas o membro 
criativo da equipe.

Líderes inseguros são territorialistas; são como os cachorros 
que urinam nos postes para marcar o terreno e coitado de 
quem o invadir, pois a ferocidade e a crueldade não têm limi-
tes. Eles simplesmente estancam em um lugar e não permitem 
mais ninguém entrar ou sair, não delegam, pois não querem ver 
ninguém crescer nem ameaçar seu lugarzinho.
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Também são muito nocivos aos colegas, pois não ajudam nin-
guém. Têm medo de que um companheiro se destaque e ofus-
que seu brilho. Entendo que uma vez percebido este compor-
tamento, a empresa vai transformá-lo de indispensável para 
dispensável rapidamente. 

Parece um paradoxo, mas se quiser ser indispensável para a or-
ganização seja dispensável no sentido de continuamente criar 
um ambiente propício ao desenvolvimento de novos líderes, 
no qual não sintam falta de você. Claro que a maioria das or-
ganizações ainda é míope e não vê o quanto perde com líderes 
inseguros e centralizadores que não compartilham o poder. 
Muitas delas até estimulam esse comportamento: são as em-
presas de vida curta.

Outro problema é que líderes inseguros vêem a mudança 
como uma ameaça e não como oportunidade. Ao invés de fo-
mentar a mudança eles preferem evitá-la por receio de per-
derem o que já conquistaram quando na verdade deveriam 
encarar a mudança como uma oportunidade de ganhar mais 
e beneficiar mais gente. Percebam que líderes inseguros nem 
mesmo gostam quando recebem alguém novo na equipe, pois 
desconhecem o potencial e ficam ainda mais assustados, se 
possível, até evitam novos membros.    

Pelas entrevistas e análises que tenho feito ao longo de várias 
pesquisas, pude perceber que há muita gente que acredita que 
seu valor está em seu título ou posição ocupada na organiza-
ção. Assim, qualquer ameaça ao seu poderio é interpretado 
como um míssil contra a autoestima. Para eles é questão de 
sanidade evitar qualquer perspectiva de crescimento dos ou-
tros, uma vez que isto pode, quem sabe, um dia, talvez, ame-
açar sua posição.   

Por outro lado, todos que têm boa autoestima encaram a mu-
dança e o crescimento dos outros como um desafio ou mesmo 
um incentivo para que continue também crescendo. Quem 

tem autoestima, portanto, geralmente é um líder que outor-
ga poder aos outros, pratica o empowerment com benefícios 
para si, para os outros, para a organização e para a comunidade 
como um todo.

Acredito que fomentar o crescimento dos outros promove o 
próprio crescimento. O poder, assim como o conhecimento, 
aumenta se compartilhado, não pode ser estocado. Mas so-
mente líderes seguros com autoestima elevada têm a coragem 
de fazê-lo. 

A verdadeira liderança é baseada em boa-fé (até as relações 
comerciais só se desenvolvem com base na confiança). Líderes 
precisam confiar em seus liderados e vice-versa, por mais es-
tranho que possa parecer. Líderes obtém autoridade na exata 
medida em que a compartilham, pois o poder não pode, em 
benefício de todos, ser exercido como um fim em si mesmo.
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A segurança da navegação marítima é um nicho a ser explora-
do, visto que o modal aquaviário é responsável pelo transporte 
de mais de 80% do volume de comércio mundial e conta com 
cerca de 10 a 13 tripulantes desarmados a bordo do navio.

Tais condições tornam a navegação, principalmente a maríti-
ma, alvo de três espécies de ameaças: piratas, ladrões e ter-
roristas.

A primeira, bastante comum, assola os mares das regiões do 
leste e oeste da África, e consiste em qualquer dano causado à 
tripulação ou navio, com finalidade privada (muitas vezes eco-
nômica), em águas não sujeitas à jurisdição de algum Estado, 
ou seja, além de seu mar territorial.

A segunda ameaça, denominada pelo International Maritime 
Bureau (IMB) como roubo armado a navio, é a violação mais 
comum à segurança da navegação, e apenas difere da pirataria 
em relação ao local em que é praticada, sendo o roubo armado 
realizado em áreas sujeitas à jurisdição de algum Estado, quer 
seja seu mar territorial, quer ancoradouros ou mesmo portos. 
São endêmicas nas áreas do sul da China e Estreito de Malac-
ca. Há diversos casos deste tipo também na costa e rios brasi-
leiros, notadamente ao norte do país.

A ameaça mais incomum é a terceira: o terrorismo marítimo, 
a mais preocupante, notadamente à indústria da navegação 
transportadora de materiais químicos ou petroleiros, dados os 
extremos danos ocasionados por um ataque terrorista, capaz 
de causar grande prejuízo ambiental e econômico.

Diante deste cenário, a manutenção da segurança pública 
quando da navegação marítima torna-se imperiosa. As tropas 
da Marinha de Guerra de diversos Estados trabalham em con-
junto patrulhando as citadas zonas de risco, entretanto, dada 
a imensa área a ser patrulhada e a velocidade e forma como 
ocorrem os delitos, tal mecanismo não tem dado conta do 
grande número e diversidade de ataques.

*Fabíola Andrea Chofard Adami e *Nelson Speranza Filho

EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA
DA NAVEGAÇÃO MARÍTIMICA: 
SEGURANÇA PRIVADA
ARMADA EMBARCADA

Dessa forma, surge um nicho a ser explorado por empreende-
dores privados, reconhecida a oportunidade de prover maior 
segurança não só às pessoas e ao patrimônio, mas também às 
relações jurídicas criadas por conta dos contratos de compra e 
venda e transporte internacionais.

Basicamente, são três as formas de se empreender em segu-
rança da navegação marítima: fortificação do navio, embarque 
de equipe de segurança armada e seguro.

No presente artigo ater-se-á às duas primeiras, visto ser seu 
foco, mas sem deixar de lado suas implicações no mais comum 
dos mecanismos de proteção à segurança da navegação, o se-
guro marítimo.

Private Maritime Security Companies (PMSC) são empresas 
privadas contratadas com o fim de fornecer segurança, tanto 
armada e não armada, a bordo para proteção contra pirataria, 
ladrões e terroristas. Privately Contracted Armed Security 
Personnel (PCASP) são os empregados das PMSCs.

Tais empresas atuam em duas frentes: fortificação do navio e 
segurança ostensiva.

A primeira linha não gera grandes problemas, visto que são 
permitidos pelo ordenamento jurídico como uma unanimidade 
(ressalvados as precauções e avisos que a lei estabelecer), pois 
se baseiam no direito de proteção à propriedade. Consistem 
na instalação de diversos equipamentos de segurança, que vão 
desde as funções de monitoramento até barreiras (ofendícu-
los), como cercas de arame farpado e cercas elétricas.

O grande debate surge quando da segunda linha de atuação 
de tais empresas, que consiste em prover de pessoal treinado 
e armado o navio, que viajará pelas áreas de risco atuando na 
proteção da tripulação e patrimônio. Ocorre que o armamen-
to utilizado nesta empreitada muitas vezes é de uso restrito 
ou mesmo proibido em diversos países, visto que consistem 



23

*Fabíola Andrea Chofard Adami é Especialista em 
Administração, Qualidade e Direito, Advogada, Coordenadora 

de Cursos em EaD na Unisanta. Professora e tutora em EaD
fabiolaadami@hotmail.com

*Nelson Speranza Filho  é Advogado e conciliador, Professor 
universitário na Unisanta, Unimonte e FAGU.

speranza.adv@gmail.com

em rifles de assalto e submetralhadoras nos mesmos padrões 
utilizados em guerras.

Ainda, o uso de armamentos a bordo de embarcações é cláu-
sula especial de exclusão do prêmio em diversos contratos de 
seguro marítimo, o que importa em grande problema para os 
armadores e transpotadores marítimos.

Outra questão que tem levantado grande polêmica a respei-
to do assunto é o fato de serem, eventualmente, cometidos 
homicídios praticados por tais equipes (PCASP) em espaços 
marítimos não sujeitos à jurisdição de algum Estado.

Visando evitar tamanhos riscos, e garantir maior segurança ao 
mercado em relação aos contratos celebrados com tais em-
presas (PMSCs), foi publicada a ISO 28007:2002, que visa 
padronizar a atuação de tais empresas. Tal norma de estandi-
zação basicamente prevê as seguintes diretivas:

PRINCÍPIOS GERAIS:

• Legítima defesa;

• Não imunidade;

• Não derrogação da autoridade do Comandante;

• Identificação da ameaça.

REGRAS

• Em caso de ameaça o Team Leader (TL) ou equivalen-
te deve noticiar o Comandante, ou na ausência deste o 
Imediato;

Referências bibliográficas
[1] IMO. Revised Interim Guidance to Shipowners, Ship 
Operators, and Shipmasters on the Use of Privately Contracted 
Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk 

Area. MSC.1/Circ.1405/Rev.1, 16 September 2011.
[2] SPERANZA  FILHO,  N. O  Processo  de  Governança  
Global  em  relação  ao  Combate  à Pirataria Marítima. 
201 f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) – 

Universidade Católica de Santos. Santos, 2013.

• Prioridade no uso de avisos não-cinéticos (sonoros, lu-
minosos etc);

• Realizar tiros de aviso sob a supervisão do TL (avisos 
cinéticos);

• O uso de força letal é autorizado apenas em legítima de-
fesa como última alternativa.

Em resumo, pode-se listar os seguintes prós e contras da con-
tratação de PMSCs:

PRÓS:

• Redução dos custos do frete;

• Nenhum navio com guardas armados foi tomado por pi-
ratas.

CONTRAS:

• Uso de armas de fogo a bordo;

• Exclusão de prêmio nos contratos de seguro marítimo;

• Risco de acidentes;

• Geração de responsabilização civil e criminal pelo em-
prego de armas de fogo.

Por fim, tal temática é bastante polêmica, devido à carência 
de normatização a respeito e eventual colidência entre os or-
denamentos de diversos países, consistindo em um ramo cuja 
exploração requer cuidados extras, notadamente em relação 
ao treinamento dos PCASPs.
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O processo de tomada de decisão representa uma das ativi-
dades fundamentais para qualquer gestor, independente do 
grau de importância da decisão ou do porte da organização, 
que precisa contar com líderes capazes de articular diferentes 
concepções, analisar riscos em função de metas estratégicas, 
reunir as informações necessárias e articular o processo deci-
sório. É esse processo em si o de maior indefinição, pois uma 
decisão presente implica num resultado futuro e uma expec-
tativa esperada. O tema da tomada de decisão em ambiente 
empresarial adquire contornos diversos nos estudos divulgados 
nos últimos anos. 

Outro tema de relevante ponto de atenção para administra-
dores é a globalização. O mercado concorrencial deixou de ser 
local para ser global. No passado, uma análise de concorrência 
era feita em base regional através de análises de clusters eco-
nômicos que poderia dimensionar um determinado tamanho 
e porte de um setor competitivo. Hoje, esse tipo de análise 
setorial e de concorrência é um pouco mais complexo.

Tal aumento de complexidade no universo empresarial ocorreu 
pelo maior acesso às informações, pela facilidade de alcance 
de mercados mais distantes e pela própria necessidade de am-
pliação das operações das empresas. Com isso, a tomada de 
decisão também deve passar a considerar a variável do am-
biente competitivo globalizado, que, portanto, fez com que 
empresas passassem a se preocupar com os competidores que 
podem estar do outro lado do mundo.

As empresas e os seus gestores devem estar preparados para 
entender os seus negócios de maneira mais abrangente, pro-
curando conhecer o ambiente no qual estão inseridas, de que 
forma atuam os seus competidores e quais são as variáveis e 
fontes de recursos que influenciarão seu desempenho no cur-
to e no longo prazo, e a partir daí, tomar decisões que farão 

diferença quanto ao sucesso competindo, inclusive, em mer-
cados internacionais. 

Os executivos continuarão lidando com decisões, seja por 
processo intuitivo ou racional e, afora isso, o compromisso 
com a criatividade e inovação são prementes frente ao desafio 
de o ser humano sobreviver de forma sustentável em coope-
ração com o desenvolvimento empresarial, acrescido de uma 
visão empresarial mais abrangente.

A união das duas situações, a de decisão e a de globalização, faz 
com que possamos remeter a discussão do tema na esfera da 
gestão da internacionalização da operação das empresas. Em 
que momento, de que maneira, e por que internacionalizar?

O que se percebe hoje em dia é um avanço muito rápido de 
novas tecnologias, produtos inovadores e competição acirra-
da. O uso apropriado de tecnologias e processos pode con-
tribuir para as empresas alcançarem vantagens competitivas, 
que são desejáveis para os interesses de seus acionistas. Tais 
tecnologias podem não ser do país nativo onde determinada 
empresa foi constituída. Esta situação direciona as empresas 
para que busquem soluções globais e as empresas brasileiras 
passam também a buscar a competitividade e a solução dos 
problemas em outros mercados competitivos.

A globalização é um processo que na prática já ocorre há cen-
tenas de anos, considerando-se o comércio de mercadorias 
entre países. Países europeus buscavam produtos de interes-
se de consumo além de seus territórios. Já em épocas mais 
recentes, foi possível observar processos organizacionais que 
buscavam expansão de suas atividades em outros territórios e 
oportunidades de mão de obra barata, processos produtivos 
melhores e novas competências que pudessem resultar em 
maiores ganhos.

A DECISÃO DE
INTERNACIONALIZAR A

OPERAÇÃO DA EMPRESA

*Henry Julio Kupty
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Com o contexto econômico se mostrando favorável, aliado a 
movimentos internacionais de globalização e formação de blo-
cos continentais, como o Mercosul, a União Europeia, a Naf-
ta, a Apec, dentre outros, empresas brasileiras seguindo essa 
tendência começam a visualizar a possibilidade de competir no 
mercado internacional.

Sob o ponto de vista da economia, “o estabelecimento da re-
lação entre os agentes econômicos com capacidade de tomar 
decisões, que nesse contexto são os indivíduos, as empresas 
e os governos, que interagem e permitem o funcionamento 
dos mercados financeiros, é essencial para o entendimento da 
atividade econômica global” (Assaf Neto, 2006, p. 15). Tais 
atividades só ocorrem em decorrência da viabilização de negó-
cios efetuados após decisões efetivamente tomadas.

As teorias de internacionalização precederam de teorias vin-
das da Economia, para depois serem desenvolvidas por ad-

ministradores. Os métodos de internacionalização de suas 
operações podem passar desde um processo de exportação, 
o que já caracteriza o produto ou serviço de uma empresa em 
outro país, processos de terceirização (outsourcing) através da 
contratação de uma empresa que represente sua operação no 
território estrangeiro, até o formato da internacionalização 
mais consolidada e complexa, através de investimento estran-
geiro direto (FDI – Foreign Direct Investment) na aquisição de 
empresas em determinado país (MNE – Multinational Enter-
prises) e por novos negócios (Greenfield). Os precursores dos 
estudos sobre internacionalização são Hymer, Dunnning e au-
tores da escola escandinava de Upsalla.

Estudos sobre a internacionalização podem se desenvolver a 
partir de análises de variáveis internas da empresa, buscando 
a sequência natural da expansão da cadeia de suprimentos, de 
variáveis externas, através de oportunidades de competitivida-
des e da própria limitação de crescimento local; e também do 
viés empreendedor de gestores, que constantemente buscam 
alternativas para melhorar o desempenho de suas empresas 
(Ribeiro, 2012).

No início dos anos 90, o fenômeno de internacionalização no 
Brasil se tornou mais intenso e mostrou dois caminhos possí-
veis, através do processo de born global (empresas de pequeno 
e médio porte criadas com o objetivo de fazer negócios inter-
nacionais, principalmente em setores de alta tecnologia) ou de 
empreendedorismo internacional (Dib, 2010). Com a própria 
mudança do ambiente de negócio nessa época, passando a 
ser globalizado, as novas empresas seguiram um caminho de 
processo acelerado de internacionalização, tornando-se uma 
opção para decisão de atuação internacional de empresas.

A ABORDAGEM ECONÔMICO-
FINANCEIRA BEM COMO A DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA, 

PODEM SER PRECURSORAS PARA 
UMA PRIMEIRA CONSIDERAÇÃO 

DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
DE EMPRESAS, A FIM DE 

VERIFICAR O AMBIENTE EM 
QUE UMA ORGANIZAÇÃO 

PRETENDE COMPETIR 
INTERNACIONALMENTE.
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No mundo empresarial moderno, a habilidade humana con-
quista espaços cada vez maiores. Sua importância está na ca-
pacidade de agregar valores ao profissional e, consequente-
mente, à organização em que atua.

A habilidade humana é mais uma das exigências impostas pelo 
mercado de trabalho. Mercado este que tem passado por mu-
danças consideráveis ao longo dos anos.

Na década de 70, aqueles que já atuavam no mercado pro-
fissional de Administração buscaram o diploma universitário 
como instrumento para obter promoções. 

A mesma atitude atingiu os interessados em ingressar nas fun-
ções econômico-administrativas em órgãos públicos ou pri-
vados. A busca da graduação era reflexo do crescimento das 
grandes empresas, iniciado a partir dos anos 60, que exigia 
profissionais com treinamento específico para desempenhar 
diferentes funções.

As transformações continuaram. A pós-graduação já foi con-
siderada elemento de definição na concorrência profissional. 
Hoje, já não impressiona tanto como antes. Passou a ser con-
siderada item fundamental.

O mesmo ocorreu com pontos valiosos no currículo, como o 
domínio de um segundo idioma. Falar uma segunda língua – o 
inglês, para ser mais específico – era incomum há cerca de 
três décadas. Atualmente, é valorizado aquele que usa a língua 
diariamente. Sem falar da exigência do terceiro idioma. E de 
casos em que é bem-vindo um quarto idioma.

Conforme tem mostrado o mercado, as qualificações pare-
cem não ter limites. 

Rumo à colocação profissional e à manutenção de cargos, as 
exigências funcionam como mola propulsora da qualificação. 

Quem para, corre o risco de perder o posto, mais cedo ou mais 
tarde. A realidade mostra que a perda não tem demorado para 
bater à porta das salas dos administradores que ficaram para-
dos frente às mudanças.

Enquanto o movimento das transformações na economia leva 
à formação de administradores que correspondem às compe-
tências técnicas e intelectuais, o próprio mercado insere novas 
exigências geradoras de diferenciais.

Com a globalização e o aumento da competitividade, já não 
basta a produção com qualidade. É imprescindível apresen-
tar diferenciais capazes de conquistar consumidores também 
mais exigentes e conscientes de seus direitos. 

E aí? Entra em jogo a habilidade humana, capaz de agregar 
valores ao profissional e à empresa em que atua, conforme fa-
lávamos no início deste texto.

Mas, o que vem a ser essa habilidade? “É a capacidade e o dis-
cernimento para trabalhar com e por meio de pessoas, incluin-
do o conhecimento do processo de motivação e a aplicação 
eficaz da liderança.

Se por um lado, o preenchimento desse requisito não requer 
diploma, por outro, não há curso que possa garantir seu desen-
volvimento. A aquisição e o aprimoramento dessa habilidade 
são conquistados no contato com as pessoas, no ambiente de 
trabalho, em meio às dificuldades e conflitos existentes nesse 
local, no trato com as equipes, com superiores e subordinados 
e na complexa e, por vezes, complicada mistura de relaciona-
mentos humano e profissional.

A QUANTAS ANDA
SUA HABILIDADE? 

*Joaquim Carlos Dias
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A intensidade dessa habilidade em cada profissional pode defi-
nir a ocupação de uma função e o seu desempenho. Na verda-
de, a habilidade humana é um conjunto de várias outras, como 
comunicação, carisma, liderança, ousadia e criatividade.

Em um grupo de profissionais, todos podem apresentar um 
currículo similar quanto às qualificações. A diferença é deter-
minada pela maneira como essas pessoas utilizam seus conhe-
cimentos na relação com o colega, no dia a dia da organização 
e na incorporação das qualidades subjetivas administradas nas 
exigências objetivas do mercado empresarial.

Os diferenciais podem aparecer em várias situações. Na capa-
cidade de motivar os demais funcionários a desenvolver novas 
ideias para a organização. A motivação resulta em criatividade 
e produtividade para o Administrador e para a empresa.

O habilidoso nas relações humanas é capaz de desenvolver a 
admiração por parte dos colegas, tornando-os não apenas se-
guidores, mas defensores, colaboradores e executores de suas 
ideias. 

Quem sabe entender e aproveitar as diferenças de cada inte-
grante da organização consegue fazer do ambiente de trabalho 
um espaço fértil para o desenvolvimento pessoal e profissional 
de todos: funcionários de todos os escalões e de empresas de 
todos os portes.

Por essas e outras, a habilidade humana está tão em alta no 
mercado. Afinal, por maiores que sejam as transformações, 
uma situação permanece e permanecerá, acreditamos que 
para sempre, inalterada: as empresas não estão no mercado 
para brincar.

E como em todo momento há oportunidades para aprender 

e aperfeiçoar, invista 
em sua habilidade hu-
mana. Comece amanhã 
mesmo. Ou ainda hoje. O 
início pode estar em uma ca-
rismática “boa tarde! ” 

*Joaquim Carlos Dias é  Administrador, 
Diretor Corporativo da Mail Center 

Participações e Diretor da Associação 
Comercial e Industrial de Campinas-SP

joaquimcarlosdias@uol.com.br
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O hospital antigamente encarado apenas como depositório de 
moribundos tornou-se, no pós-guerra, organização comple-
ta, que passou a incorporar uma série de serviços, incluindo 
diagnósticos e a terapia e a se preocupar em curar as doenças 
e prolongar a vida por meio de recursos tecnológicos e de pes-
quisa. Sua constituição organizacional mesclou uma diversida-
de de órgãos e o exercício de sua administração passou a ser 
uma tarefa extremamente complexa.

Por essas razões, o Administrador Hospitalar passou a liderar 
muitos setores que exigem dele conhecimentos amplos de as-
suntos cada dia mais específicos. E, mesmo quando as áreas 
não são a ele subordinadas, é instado a opinar sobre questões 
complexas envolvendo uma gama ampla de assuntos que vão 
desde infecção hospitalar, processamento de roupas, nutri-
ção, legislações, negociações, tendências da saúde, sistemas 
de informação e comunicações, questões políticas, economia, 
finanças, marketing, bioética e até outros mais.

Nessas instituições coexistem muitos interesses diferentes 
pela confluência de multiprofissionais com formações variadas 
e que apresentam inúmeros perfis de trabalhadores. Encon-
tram-se pessoas contratadas ou prestadores de serviços com 
nível de instrução altamente sofisticado e outras com nível 
educacional restrito, que trabalham diuturnamente, todos os 
dias da semana. 

Essa dissensão exige do gestor esforço extra para que os in-
teresses e objetivos particulares não sobrepujem aqueles que 
devem resultar em benefícios à saúde do paciente.

Outro ponto importante a enfrentar é a questão do exercício 
do poder que apresenta, quase sempre, duas estruturas distin-

tas - Administrativa e Clínica - resultando daí um duplo co-
mando já que historicamente as decisões provenientes da área 
médica, que se considera no topo da hierarquia organizacional, 
são ainda tidas como absolutas, mas nem sempre mais racio-
nais, lógicas e economicamente viáveis. 

Deve, por essa razão, ter uma visão holística e gerenciar parti-
cipativamente exercendo papel principal de planejador, coor-
denador, negociador de coesões, solucionador de conflitos e 
controlador das ações focando, prioritariamente, as decisões 
e não só as operações.

Com os hospitais se tornando, após a criação do SUS, o centro 
do sistema de saúde no Brasil - modelo hospitalocêntrico - 
o país passou a depender muito deles e o sistema hospitalar 
brasileiro tornou-se pluralista apresentando vários arranjos 
quanto ao seu financiamento, a propriedade, a forma de or-
ganização e altamente estratificado, com uma minoria de cen-
tros de excelências e uma maioria de hospitais dependentes de 
financiamento público.

O Administrador Hospitalar deve se preparar para atuar em 
qualquer um desses modelos, incluindo os muitos hospitais 
criados por interesses políticos e sem a estrutura necessária 
para o seu adequado funcionamento.

Deve preocupar-se com os aspectos técnico e administra-
tivo sem perder a importância da humanização das relações. 
Ter consciência de que é dele a função de criar, de inspirar a 
inovação, de aprofundar, promover, coordenar, desencadear e 
controlar os incentivos que fazem com que um Hospital atinja 
seus nobres ideais e pratique com qualidade, responsabilidade 
e segurança, suas imprescindíveis atividades. 

COMPETÊNCIAS DO
ADMINISTRADOR HOSPITALAR

* Waldomiro José Pedroso Federighi
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*Waldomiro José Pedroso Federighi é  Administrador, 
Diretor da Nettrustti Consultoria e Treinamento, 

Professor da Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo  e da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

wfederighi@gmail.com

A atual conjuntura criou o desafio da competitividade obrigan-
do o Administrador Hospitalar a focar o planejamento estraté-
gico com três prioridades essenciais: satisfação dos clientes, o 
melhor aproveitamento das tecnologias no sentido de aumen-
tar a produtividade e a redução de desperdícios, todas elas com 
demandas cada vez mais crescentes. 

Desperdícios e despesas que não agregam valor corroem ad-
ministrações mal preparadas e acabam levando o hospital a 
crises financeiras, cujos culpados são sempre procurados fora 
da instituição. Devem ser reconhecidos e atacados fazendo 
essas despesas caírem a níveis antes impensáveis pela adoção 
de boas práticas. O administrador hospitalar não cura o pa-
ciente, mas cura o hospital.

Trabalhar constantemente a racionalização das atividades, a 
utilização eficaz dos serviços e dos equipamentos adotando 
a referência e contra referência como medida, o incentivo 
constante para a implantação de protocolos técnicos e a valo-
rização das parcerias.

A incorporação de novas tecnologias (equipamentos, medica-
mentos e procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, 
educacionais, de informação e de suporte, programas e pro-
tocolos assistenciais) frequentes na área hospitalar, mas nem 
sempre substitutiva, deve ser avaliada racionalmente adotan-
do-se a mensuração de seu impacto, benefício, minimização 
e utilidade, visto que são muito importantes mas apresentam 
alto custo. 

Nessa perspectiva deve discutir estratégias, comportamentos 
administrativos, racionalizar os processos, focar a melhoria da 
qualidade e a capacitação contínua do pessoal, adotando sis-

temas que contemplem incentivos profissionais diretamente 
relacionados aos resultados pleiteados e a conscientização ge-
neralizada de que a satisfação do paciente é o objetivo final.

Comprometer-se com o cliente e com sua assistência deve 
ser o foco a ser buscado pelo Administrador Hospitalar não 
permitindo margem para erros e procurando melhorar sempre 
o que já é melhor e imprimindo a todos os momentos de sua 
atividade a criação do futuro.



30

EMPREENDER EM TEMPOS DE CRISE

Vamos a alguns números: no primeiro trimestre de 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) – que é a soma de todas as riquezas 
produzidas no País – ficou 0,2% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. O desemprego em maio regis-
trou o quinto aumento seguido, subindo para 6,7% (estava em 6,4% em abril e em 4,9% em maio de 2014). A inflação medida 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) cresceu 0,82% em junho, acumulando alta de 6,42% no ano e 9,15% 
em 12 meses. Em maio, segundo o IBGE, a renda real (já descontada a inflação) dos trabalhadores recuou 1,8% sobre abril 

e 5,8% no confronto com maio de 2014. 

Em outras palavras, há mais gente sem emprego, os ocupados estão com menos dinheiro no bolso e os preços não 
param de subir e corroer o poder de compra dos cidadãos. Com menos para gastar – ou medo de ir às compras 

porque o que vem pela frente é incerto – o consumidor se retrai; toda a cadeia é afetada, pois comércio, serviços 
e indústria perdem faturamento. O cliente some, as empresas cortam postos de trabalho, recessão instalada e 

o Brasil em estado crítico. 

 Tal conjuntura é resultado da adoção nos últimos anos de uma política econômica que se mostrou insus-
tentável. O modelo se esgotou e o governo foi obrigado a aplicar medidas restritivas para tentar reor-

ganizar a casa. Este ano (e talvez em boa parte de 2016) será apenas para estancar o sangramento. 

 Uma das atitudes tomadas pelo Palácio do Planalto é elevar os juros a fim de conter o consumo 
e aliviar a pressão sobre a inflação. Porém, essa mecânica tem seu lado perverso ao ser respon-

sável por dificultar o acesso ao crédito, inibir investimentos e, consequentemente, eliminar 
empregos. Nesse momento, quem não consegue se recolocar, ou só encontra oferta de 

salário muito inferior ao que recebia, acaba optando, em muitos casos, por abrir um ne-
gócio próprio. 

Épocas de crise tendem a jogar muita gente no empreendedorismo pelo desespe-
ro. É o empreendedorismo da necessidade, que nasce sem planejamento e visto 

como última saída para obter o ganha pão. Diferente do empreendedorismo por 
oportunidade, quando há a identificação de algo a ser explorado e a pessoa se 

prepara.  

Pesquisa do Sebrae-SP revela que as principais causas do fechamento 
de micro e pequenas empresas nos primeiros cinco anos de vida são 

falta de planejamento, comportamento inadequado do proprietário 
e falhas na gestão. Nada que não possa ser corrigido se as devidas 

providências forem tomadas a tempo. Claro que a conjuntura 
atual é um complicador. De janeiro a abril de 2015, as micro 

e pequenas empresas amargaram queda de 13% na receita 
real ante o mesmo período de 2014.

*Bruno Caetano

O CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO ATUAL É 

DESANIMADOR. MAS FICAR INERTE, ESPERANDO A 

MARÉ MELHORAR NÃO É A MELHOR SOLUÇÃO.
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Mas abrir um negócio próprio por necessidade não significa fracasso, mesmo em 
tempos difíceis. Correções na rota fazem parte do dia a dia de qualquer empresa e a 
crise por si só não é impedimento para empreender. 

Os maus momentos também servem para se descobrir novas possibilidades. A empresa 
que tiver um diferencial será mais competitiva. Querer destacar-se apenas pelo preço ficou 
para trás. Oferecer algo que falta na concorrência, ter qualidade, atendimento e pós-venda 
impecáveis são alguns aspectos fundamentais.

Além disso, nas fases ruins, quando é mais difícil aumentar a receita, saber diminuir custos é uma 
boa saída para sobreviver. Outra forma de superar os obstáculos é encontrar maneiras de fazer as 
coisas melhor, mais rápido, isto é, inovar nos processos. Não é reinventar a roda, mas ser mais eficiente. 

Os pequenos negócios são 99% de todas as empresas existentes no Brasil e respondem por 27% do PIB e 
52% dos empregos formais. A retomada do crescimento do País passa obrigatoriamente pelo fortalecimento 
deles. Infelizmente, em vez de avanços, teremos um ano perdido. Mas, após tantas crises, o brasileiro desenvol-
veu um grau de resiliência capaz de superar mais esta fase turbulenta.

Nos momentos de turbulência, sempre haverá correntes contraditórias de pensamento. É o caso de enxergar o copo 
meio cheio ou meio vazio?  Crises podem representar o copo meio cheio, ou seja, oportunidades. O erro é ficar inerte, 
esperando a maré melhorar. Não há dúvida que o impacto de uma conjuntura adversa será sentido por todos. Agir para 
minimizá-lo é a saída.

Apesar das perspectivas pouco animadoras, ser competitivo é jamais desistir diante dos desafios e encontrar soluções cria-
tivas sem deixar de exercer nossa cidadania empresarial – que nos dá deveres e garante direitos. Se queremos um Brasil 
plenamente desenvolvido e verdadeiramente sustentável, é nosso dever debater e construir soluções que garantam não só o 
futuro dos pequenos negócios, mas o futuro do País.
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Sempre que pensamos sobre as formas de melhorar as mar-
gens de lucro das instituições que administramos, ocorre fun-
damentalmente um pensamento inicial sobre nossos produtos/
serviços e seus preços de venda. E partimos de um raciocínio 
que ao aumentarmos os preços de vendas, teremos um reflexo 
positivo nos nossos resultados. 

O que a princípio está correto, mas a essa equação temos 
que somar vários outros fatores que podem comprometer a 
estratégia ou até piorar nossa 
meta como: Em um mercado 
altamente competitivo, como 
aumentar o preço sem perder 
clientes? Quais são os clientes 
que proporcionam o maior e o 
menor retorno? Quais os pro-
dutos/serviços que são os mais 
atrativos e qual a margem gera-
da?

Considerando ainda o momento 
econômico do pais, de alta in-
flação e crescimento negativo, 
o caminho mais adequado para 
melhorar os resultados e resolver as questões que foram elen-
cadas é realizar uma confiável e eficiente apuração dos custos 
dos produtos/serviços e, consequentemente, a definição dos 
preços de venda de produtos e serviços. Uma tarefa que se ca-
racteriza como uma necessidade para as instituições que de-
sejam uma sustentabilidade econômica/financeira, e é aceita e 
compreendida por muitos gestores, mas ainda pouco praticada 
de forma eficiente.

Uma metodologia de custeio bem aplicada torna-se uma arma 
poderosa para auxiliar a administração na condução do plano 

estratégico, contribuindo para o aumento do resultado da ins-
tituição. Porém, uma boa gestão de custos depende funda-
mentalmente do envolvimento de todos os gestores da ins-
tituição.

É preciso buscar o total conhecimento da origem de seus cus-
tos. São eles que possibilitam o mais completo entendimento 
sobre o negócio. Quem domina o conhecimento dos custos 
leva vantagem no planejamento, nas negociações, e sai na 

frente dos concorrentes.

Obviamente, o maior objetivo 
ao adotar uma gestão de con-
trole e gerenciamento de custos 
em uma instituição é efetiva-
mente saber o custo dos pro-
dutos e serviços. Todavia, é im-
portante ressaltar que somente 
saber a informação e não utili-
zá-la torna todo o trabalho de 
apuração sem sentido, ou seja, 
outros importantes objetivos da 
informação de custos referem-
-se ao controle (gerenciamento 

dos custos) e ao uso da informação para tomada de decisão. 

A apuração e análise dos custos é uma ferramenta de alto va-
lor na gestão do negócio e propicia informações que auxiliam 
nas negociações com os clientes, principalmente no momento 
econômico atual. Enfim, como negociar com confiança com 
margens cada vez mais apertadas se não conhecemos os cus-
tos? A informação de custos responde aos questionamentos 
com muita confiabilidade, além disso proporciona um histó-
rico de informações possibilitando acompanhar a evolução da 
instituição, criar indicadores que podem nortear decisões de 

GESTÃO DE CUSTOS,
UMA INFORMAÇÃO ESSENCIAL PARA
GERIR EFICIENTEMENTE A EMPRESA

*Eduardo Regonha

“QUEM DOMINA O 

CONHECIMENTO DOS 

CUSTOS LEVA VANTAGEM 

NO PLANEJAMENTO, NAS 

NEGOCIAÇÕES, E SAI NA 

FRENTE DOS CONCORRENTES.”
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curto, médio e longo prazos. 

A gestão dos custos deve servir de instrumento eficaz de ge-
rência e acompanhamento dos serviços gerando controles por 
indicadores financeiros, econômicos, de processos e rotinas e 
de aproveitamento dos recursos disponíveis.

Com a gestão de custos algumas perguntas podem ser res-
pondidas com muita rapidez e clareza, por exemplo:

INFORMAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO:

• Qual é o custo do serviço/produto? 

• Qual o % de custos fixos e variáveis?

• Qual a margem de contribuição, por produto/serviço, 
cliente?

INFORMAÇÕES PARA CONTROLE:

• Quais as maiores variações mensais de custos? E por-
que?

• Qual o ponto de equilíbrio de algum serviço/produto?

• Qual o custo da ociosidade?

INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO:

• Qual o melhor preço para venda? Qual o valor mínimo 
que podemos aceitar?

• Terceirizar ou contratar?

• Qual o retorno do investimento?

• É factível ampliar a produção de determinado serviço/
produto?

• Quais os serviços/produtos mais atrativos?

O permanente acompanhamento dos custos, além de res-
ponder todas as questões acima, permitirá a implantação de 
medidas corretivas que visem um melhor desempenho da 
instituição com base na possível redefinição de processos, au-
mento de produtividade, racionalização do uso de capacidade 
produtiva ou outras medidas, de forma rápida e eficaz.

A informação de custos deve ser muito bem elaborada. So-
mente com dados confiáveis podemos tomar decisões que 
podem mudar o resultado da empresa. Além disso precisamos 
de informações rápidas. Não é possível tomar decisões ou 
analisar os custos com três ou quatro meses de atraso.

Concluindo: enfatizo que considero muito delicado negociar a 
tabela de preços de um produto que não sabemos quanto cus-
ta. Como desenvolver uma tabela sem saber o custo? Como 
aceitar a proposta de um cliente para um determinado serviço/

produto se não conhecemos o gasto efetivo de produção?

Qual margem podemos aceitar dependendo do volume e da 
ociosidade da instituição?

São perguntas que devem ser respondidas nos dias de hoje, 
pois caso não consigamos responder poderemos estar entran-
do em dificuldades que depois ficarão cada vez mais comple-
xas para se responder e manter a instituição saudável.

Acredito que passamos por um momento econômico delicado 
e com extrema necessidade de praticarmos um aumento de 
produtividade (fazer mais com menos). Os ganhos são cada 
vez menores exigindo muita competência na gestão dos ne-
gócios. 

Temos de conhecer os custos e administrá-los da melhor for-
ma possível, pois a margem de lucro é cada vez mais aperta-
da. As instituições precisam conhecer quais são seus produ-
tos mais promissores, com maior margem, e estimulá-los, ter 
instrumento para negociar e tentar melhorar a margem dos 
demais. 

A gestão de custo pode não resolver todos os problemas, mas 
ajuda muito como diz a famosa frase que todos conhecem: 
“não se gerencia o que não se mede”. Então, afinal, como ge-
renciar os custos se não os conhecemos?
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O PIB brasileiro fechou o ano de 2014 em leve alta de 0,1%. 
Foi o pior resultado para a economia desde 2009 no auge da 
crise econômica mundial. O PIB é a soma de tudo o que é 
produzido no país e foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), e essa soma foi de R$ 5,521 
trilhões em 2014 e o PIB per capita ficou em R$ 27.229, uma 
queda de 0,7% em relação a 2013.  

Em um bate-papo entre administradores que trocam expe-
riências e conhecimentos sobre como colaborar para que as 
suas empresas superem o atual momento econômico brasilei-
ro e voltem a crescer nos próximos anos, não seria nenhuma 
surpresa que  feitos como o  da IBM para se reposicionar no 
mercado mundial de TI ou mesmo a capacidade do setor au-
tomobilístico mundial de  otimizar a cada dia  sua capacidade 
produtiva ou a  possibilidade de aplicar o modelo das 5 Forças 
Competitivas de Michael Porter nas empresas e na  gestão 
pública fossem citados como exemplo de superação e estra-
tégias de sucesso que poderiam contribuir com a recuperação 
do crescimento econômico brasileiro. 

O olhar dos Administradores, muitas vezes, fica focado apenas 
nas grandes empresas na busca de melhores oportunidades de 
emprego, crescimento profissional e aplicação e desenvolvi-
mento das teorias administrativas e acabam não olhando com 
a devida atenção para os pequenos negócios que são respon-
sáveis por 25% do PIB, totalizam 99% das empresas brasileiras, 
52% dos empregos formais no país e 40% da massa salarial. 

 O empreendedorismo vem crescendo muito no Brasil nos úl-
timos anos e é fundamental que cresça não apenas em quan-
tidade de empresas, mas também na participação das mesmas 
na economia. O crescimento só será efetivo com a participa-
ção do Administrador Profissional auxiliando os pequenos ne-
gócios (Microempreendedor Individual MEI – Receita bruta 
anual até R$ 60 mil, Microempresa – Receita Bruta anual de 
R$ 60 mil a R$ 360 mil, Pequena Empresa – Receita Bruta 
anual R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões) na sua estruturação ge-
rencial na busca por competitividade, inovação e na conquista 
de novos mercados.

OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES DOS 
PEQUENOS NEGÓCIOS PARA O ADMINISTRADOR

*Antonio Carlos Thobias Junior

A necessidade de inovação das empresas brasileiras, inde-
pendente do seu porte ou segmento, é consenso entre em-
presários, consumidores e o governo, sendo visto por muitos 
como um fator fundamental na garantia da competitividade 
das empresas brasileiras frente aos produtos importados que 
conquistam cada dia mais espaço no nosso mercado interno. 

Para a grande indústria um dos caminhos talvez seja investir na 
criação ou ampliação da área de P&D. 

E para os pequenos negócios qual seria o caminho? Os pe-
quenos negócios devem ser orientados de que a inovação é 
um processo constante e de longo prazo sendo que a inovação 
pode ser de produto, processo, marketing ou organizacional e 
deve ter como articulador e implementador junto aos peque-
nos negócios o administrador profissional que está capacitado 
para entender as variáveis do microambiente e os desafios do 
macro ambiente que compõem o cenário empresarial brasi-
leiro. 

Na busca pela inovação é fundamental também que os admi-
nistradores tenham a correta percepção da importância das 
Universidades, Centros de pesquisas das EBTs – Empresas de 
Base Tecnológica e também das Startups nesse processo.   

Outro aspecto fundamental para o crescimento dos pequenos 
negócios é a questão do acesso ao crédito. Segundo a Cons-
tituição Federal de 1988, art. 192, incisos I a VIII, o sistema 
financeiro deverá ser estruturado de forma a promover o de-
senvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da 
coletividade contribuindo, dessa forma, para criação de um 
país mais rico e menos desigual. Com a missão de colaborar 
para a realização deste grande desafio foram criados os bancos 
de desenvolvimento como o BNDES, que foi criado pela Lei 
N. 1.628 de 20 junho de 1952. Suas linhas de apoio contem-
plam financiamentos de longo prazo com custos competitivos 
para o desenvolvimento de projetos de investimento e para 
aquisição de máquinas e equipamentos novos fabricados no 
país e apoia também o fortalecimento da estrutura de capital 
das empresas privadas. 
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empresas o que nos leva novamente ao objetivo principal deste 
texto que é o de reforçar a importância dos Administradores 
Profissionais para os pequenos negócios.

Outra possibilidade para o desenvolvimento dos pequenos 
negócios é pensar os seus desafios e oportunidades a partir 
de estratégias coletivas e territoriais, o que oferece ao admi-
nistrador um grande desafio profissional:  o de trabalhar em 
sintonia com o poder público seja ele municipal, estadual ou 
federal, na formatação e implantação de políticas públicas 
voltadas para esse segmento visando ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios. 

Ações como o incentivo à implantação de Incubadoras de 
Empresas, que segundo a Anprotec (Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) são 
destinadas a amparar o estágio inicial de empresas nascentes. 
A incubadora oferece ao empreendedor assessoria na gestão 
técnica e empresarial da organização, possibilidade de serviços 
compartilhados, como laboratórios, telefonia, internet, cor-
reio, água, luz, segurança, aluguel de área física e outros. 

Toda a solução apresentada anteriormente tem como ca-
racterística em comum a necessidade da participação de um 
Administrador tanto no processo de formatação como na im-
plantação da estratégia com foco na garantia dos resultados 
esperados pelos empreendedores e pela sociedade. 

O objetivo deste texto ao tratar de alguns dos desafios enfren-
tados pelos pequenos negócios brasileiros é o de sensibilizar os 
administradores sobre a importância estratégica do tema para 
o crescimento econômico brasileiro e também para as opor-
tunidades que os pequenos negócios podem apresentar para 
os administradores. 

Em dez anos, a média salarial dos trabalhadores dos pequenos 
negócios subiu 33% acima da inflação e ano a ano a diferença 
salarial entre os funcionários de pequenos negócios e o salário 
dos funcionários das grandes empresas vem caindo.  

O administrador deve olhar para os pequenos negócios e se 
preparar para buscar oportunidades e contribuir para o cresci-
mento dessas empresas. Vale a pena lembrar que algumas em-
presas hoje gigantes como Harley Davidson, Amazon, Apple 
saíram de uma garagem.

*Antonio Carlos Thobias Junior é Administrador, 
Vice-Presidente do Sindicato dos Administradores

de São Carlos - SP

thobiasjr@yahoo.com.br

O BNDES, na busca de capilaridade em todo território na-
cional, adotou a estratégia de oferecer grande parte das suas 
linhas de crédito através de parcerias com os bancos públicos 
e privados criando dessa forma uma ampla rede de distribui-
ção dos seus produtos. Porém, tal estratégia nos convida a 
um olhar mais atento para o relacionamento do setor finan-
ceiro tradicional para com os pequenos negócios. Conforme 
estudos do Banco Mundial (sobre o acesso das pequenas e 
médias empresas ao financiamento) o principal obstáculo ao 
desenvolvimento, na opinião das empresas entrevistadas em 
todo o mundo, foi a falta de financiamento para as pequenas 
empresas. 

Com um olhar mais voltado para as micro e pequenas empre-
sas brasileiras de acordo com CARVALHO e ABRAMOVAY 
(2004), as dificuldades de obtenção de crédito decorrem 
basicamente de dois pilares estruturais: alto custo financeiro 
e fortes restrições de acesso ao crédito. Sem a obtenção de 
recursos, as empresas diminuem sua capacidade produtiva e 
de investimento e reduzem o faturamento contribuindo para 
a mortalidade dos pequenos negócios, impactando de forma 
negativa nos indicadores de geração de emprego e renda de 
acordo com STIGLTZ e WEISS (1981). 

O acesso ao crédito é uma das mais importantes ferramen-
tas de desenvolvimento econômico de um País e deveria es-
tar disponível para as empresas de todos os portes. Porém, as 
instituições financeiras trabalham de forma sistemática no fa-
vorecimento do acesso ao crédito para as empresas de maior 
porte. Conclusão essa, também de CARVALHO e BARCE-
LOS (2002), ao demonstrarem que a concentração do cré-
dito para as pessoas jurídicas no Brasil ocorre geralmente nas 
grandes empresas comprometendo seriamente a dinâmica 
de atuação dos empreendimentos de menor porte, que en-
contram dificuldades de acesso ao crédito para contribuir na 
estruturação de seus negócios ficando, na maioria das vezes, 
a mercê de juros abusivos e do mercado informal de crédito.  

Outro desafio para as MEPs na busca por melhores condições 
de acesso ao crédito passa também pela profissionalização da 
gestão das mesmas, segundo SCHRICKEL (1998). A baixa 
quantidade e qualidade das informações contábeis acabam 
repercutindo nos balanços e na demonstração de resultados 
das empresas. Outro fator é a prática comum do subfatura-
mento de suas receitas em decorrência dos altos impostos 
que inviabilizam a comprovação do seu faturamento e, conse-
quentemente, uma apuração real de sua capacidade de honrar 
compromissos financeiros futuros. 

A maior eficiência administrativa dos pequenos negócios e 
uma maior credibilidade junto ao Sistema Financeiro passam 
também pelo desenvolvimento das características empreen-
dedoras dos seus proprietários e qualificação gerencial de suas 
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A cigana leu o meu destino…pois é, gostaríamos de levar você 
para uma reflexão sobre os enunciados fazendo um paralelo 
com a vida dos empresários.

Você trabalha para o dinheiro ou o dinheiro trabalha para você?

Você trabalha para a empresa ou a empresa trabalha para 
você?

Risco e incerteza são as mesmas coisas quando falamos de 
empresas, produtos e negócios?

Com a velocidade das informações e o mundo em constante 
mutação, você deve se questionar se planejar não é um tem-
po que você vai perder em virtude da incerteza do mundo de 
negócios.

Gostaríamos de falar com você sobre riscos, incertezas, pla-
nejamento, modelo de negócios e como essas coisas se co-
nectam.

Um renomado executivo diz em suas palestras que PROBLE-
MA não existe. Se numa determinada situação você tem como 
agir por meio de um PLANEJAMENTO, conseguirá minimi-
zar o RISCO sobre esta ação. Por outro lado, se na situação 
que você se encontra não há governabilidade e o cenário é de 
INCERTEZA, com poucas ou nenhuma informação, a solução 
não depende de você. 

Portanto, nos dois casos não existem PROBLEMAS!

Portanto, o RISCO pode ser calculado, planejado e monitora-
do. Já a INCERTEZA não.

Então, busque criar uma afeição ao risco. Afeição? Sim, atra-
vés de um planejamento podemos chegar em algumas possi-
bilidades matemáticas que podem maximizar a probabilidade 
de sucesso do investimento a ser feito em um novo produto, 
serviço ou em uma nova empresa.

Mas como faço para aprender a minimizar o risco? Planejando! 
Ok, mas como? 

- Identificando o problema: identificar e atacar a CAUSA e 
não o EFEITO.

- Buscando soluções: verifique se em sua rede de contatos, na 
literatura ou em entidades de classe, alguém já se deparou com 
esse problema e qual foi a solução dada. Com isto, ganha-se 
tempo.

- Plano de Ação: defina as ações a serem realizadas para so-
lucioná-las: como, quando, onde, porque, quem e em quanto 
tempo.

- Monitore exaustivamente a execução e ajuste o plano de 
ação quando necessário.

O PLANEJAMENTO não dá garantia de sucesso, mas mi-
nimiza o RISCO e é a blindagem contra aquela famosa frase 
”Ah, eu poderia ter analisado melhor essa questão antes”. O 
PLANEJAMENTO deve ser praticado em todos os níveis da 
empresa: operacional, tático e estratégico.

Em nossa trajetória profissional conhecemos inúmeros em-
presários reféns de suas empresas. Reféns? Isso mesmo, tra-
balham exaustivamente, deixando muitas vezes de curtir o seu 
final de semana e família e que não sabem há muitos anos o 
que é tirar alguns dias de férias. 

Há muito esforço e dedicação. Mas, se prendem em uma ro-
tina operacional, apagando incêndios diários e esquecem de 
olhar o seu negócio do ponto de vista mais estratégico. E, nes-
te olhar, algumas perguntas são vitais:

Qual é o MODELO DE NEGÓCIO da minha empresa? 

Qual o ciclo de vida desse modelo? Inicial, maduro, em deca-
dência?

DEIXA A VIDA ME LEVAR,
VIDA LEVA EU – SERÁ?

*Alessandro Paes dos Reis e *Emerson Morais Vieira
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*Alessandro Paes dos Reis é Administrador, 
Diretor da Value – Educação Corporativa

alessandroreis@valueedu.com.br   

*Emerson Morais Vieira  é Especialista em
Desenvolvimento Econômico

moraisvieira@uol.com.br

Qual o meu planejamento para isso?

Alguns empresários no processo de tentativa e erro conse-
guem ir aprendendo algumas lições importantes e ajustando 
a todo momento o seu leme, desde que ele tenha clareza do 
lugar aonde ele quer chegar, só que em muitas vezes o barco 
fica dando voltas e não consegue sair do lugar.

Você conhece alguma empresa de sucesso no mercado que 
não tenha adquirido clareza no seu posicionamento através de 
um MODELO DE NEGÓCIO bem planejado e executado?

Modelo de Negócio é como a empresa gera e captura valor 
do mercado. 

Entendendo um pouco mais, é a definição de quem é o cliente, 
qual é o problema dele, como o produto atende esse problema 
e como se ganha dinheiro com isso.

Portanto, gostaríamos de dar algumas dicas de pontos a serem 
observados para elaboração do seu MODELO. 

O primeiro passo é definir uma metodologia de trabalho. Su-
gerimos o modelo CANVAS, que é um quadro sintético, inte-
grado, de fácil entendimento, que integra os principais pontos 
a serem discutidos para a definição do SEU MODELO DE 
NEGÓCIOS.

Agora, faremos o passo-a-passo:

• CLIENTES - Coloque em um papel todas as caracterís-
ticas de seu cliente: como ele pensa, o que ele gosta, o 
que ele não gosta, quais são os seus medos e outras coi-
sas mais. Na internet, você consegue baixar um material 
que pode lhe ajudar – Trata-se do mapa de empatia;

• PROPOSTA DE VALOR - Reflita sobre a descrição de 
seu cliente e veja quais os produtos e/ou serviços que 
poderiam agregar valor na solução de um ou mais pro-
blemas desses clientes. Ou seja, escreva a proposta de 
valor de sua empresa. Elabore um texto ou frase que de-
monstre fielmente esse propósito.

• CANAL DE DISTRIBUIÇÃO - Próxima etapa, discuta 
como o seu serviço deve estar disponível ao seu clien-
te. Cada canal de distribuição tem a sua peculiaridade e, 
portanto, deve ser analisado. Exemplo, se você vai ven-
der algo que possui uma produção pequena você não vai 
escolher canais que necessitam de um grande volume, 
como por exemplo: supermercados.

• CANAL DE RELACIONAMENTO - Como a sua em-
presa vai se relacionar com os clientes? Relacione no seu 
quadro todas as formas importantes. Em todo modelo 
de negócios, para facilitar o aprendizado, procure visu-
alizar empresas conhecidas, exemplos, que podem lhe 

facilitar o aprendizado.

• FONTES DE RECURSOS - Depois discuta as formas 
mais importantes de como você irá ganhar dinheiro com 
isso. De que forma você pode ganhar dinheiro? Ven-
da de serviços e/ou venda de assinaturas e/ou cotas de 
patrocínio, ou seja, explore várias formas. Deixe fluir a 
imaginação. Depois faça uma hierarquia das melhores 
formas de como a sua proposta de valor pode ser vendi-
da.

• ATIVIDADES-CHAVE - Em seguida, relacione as ati-
vidades-chaves que sua empresa deve ter que deverão 
ser desenvolvidas com maestria para o atendimento de 
sua proposta de valor.

• RECURSOS-CHAVE - Posterior a isso, defina quais os 
recursos-chave necessários.

• PARCERIAS - Outra etapa importante se refere à de-
finição de quais são os seus parceiros estratégicos que 
podem lhe ajudar ou efetivamente parceirizar com a 
sua empresa para que consiga dar uma forte dinâmica e 
atinja a sua proposta de valor.

• APLICAÇÃO DOS RECURSOS - E por último, defina 
aonde você deverá alocar a maior parte do seu dinheiro e 
energia para que seu modelo efetivamente tenha êxito.

Esse texto não tem a intenção de esgotar o assunto e sim de 
abrir uma oportunidade para você refletir e estimulá-lo na 
busca de maiores informações.

Portanto, para pensar em sua empresa como um todo, ela-
bore o seu MODELO DE NEGÓCIO. Ganhe tempo com 
isso! Depois PLANEJE! Com isso você irá minimizar os seus 
RISCOS e aumentar as chances de sucesso.

E aí? Vai deixar a vida te levar ou a vida quem leva é você?
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*Roberto Carvalho Cardoso

de crise as empresas, com o sistema de gestão adequado con-
seguiram superar as dificuldades. O administrador é, portanto, 
fundamental em diversos e diferentes momentos, níveis e se-
tores da sociedade. É ainda acostumado às mudanças e sabe o 
que é necessário para adaptar-se a elas.

É grande a nossa responsabilidade. E o forte crescimento de 
nossa profissão nos dá uma responsabilidade ainda maior. Tra-
balharemos juntos, pois acreditamos que só o trabalho conjun-
to em prol de nossa profissão trará bons resultados.

Nosso papel é o de defender e valorizar a profissão. O Brasil 
precisa de gestores capazes e comprometidos com a busca de 
resultados positivos e altos níveis de excelência. Sabemos da 
abrangência do trabalho do administrador e de sua importante 
contribuição para o crescimento do país.

Cabe a nós, também, que levamos essa bandeira nos últimos 
50 anos, já pensarmos como serão os próximos 50. Que tipo 
de profissional estamos formando e que competências serão 
necessárias para habitarmos um mundo sustentável e com 
bem-estar social. É função do gestor encontrar caminhos, ser 
pioneiro e inovar. 

O que o futuro reserva a todos é impossível de precisar, mas 
é possível de se construir. Com trabalho e responsabilidade, 
o administrador deve buscar sedimentar seu espaço cada vez 
mais na sociedade. Não por reserva de mercado unicamente, 
mas sim porque a sociedade precisa dele. E é também nossa 
função demonstrar que somos necessários, por meio do diálo-
go com todos os setores da sociedade civil.

Em outras palavras, evoluímos nesses 50 anos da regulamen-
tação da administração. E não é exagerado afirmar que a Ad-
ministração representa, hoje, o motor dos resultados de nossa 
sociedade.

Estamos comemorando, em 2015, os 50 anos de regulamen-
tação da profissão de administrador no Brasil. Talvez, em todo 
esse tempo, a palavra administração nunca tenha sido tão fala-
da como atualmente. Afinal, a sociedade está vivendo as con-
sequências da falta da administração profissional e o impacto 
sobre a sua qualidade de vida. 

Não há dúvidas que no vasto elenco de ações imediatas, a 
excelência na gestão se faz essencial. Quadros complexos e 
reflexos negativos no conjunto da economia exigem uma ad-
ministração competente que não pode mais ser postergada. 

Os 50 anos têm um importante significado. Trata-se de uma 
trajetória de que nos orgulhamos. Muitos desafios foram ven-
cidos e expectativas superadas. Daqui para frente, nos próxi-
mos anos, o administrador desempenhará um papel ainda mais 
fundamental e de evidência, justamente por sua formação 
adequada para resolver problemas, liderar, motivar pessoas e 
descobrir novos caminhos. A sua formação lhe possibilita uma 
visão global das empresas, sejam privadas ou públicas. Cabe, 
portanto, a nós mesmos zelarmos pela boa gestão e servirmos 
de exemplo. 

Para dimensionar a relevância da função do administrador – e 
como isso tem se refletido nos mais jovens, basta ver que o 
curso de administração é o mais procurado nas universidades, 
tanto no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), quanto no Pro-
grama Universidade para Todos (ProUni), segundo dados do 
Ministério da Educação.

O grande desafio é demonstrar à sociedade o papel determi-
nante desse profissional para o desempenho da boa gestão que 
é o próprio coração das organizações. Trata-se de um consis-
tente passo para demonstrar que o Administrador exerce um 
papel de extrema relevância para que o país caminhe no rumo 
certo.

Todos sabemos que o trabalho do profissional de administração 
é necessário tanto em momentos de crise como de economia 
aquecida. No primeiro para passar pelas turbulências e sobre-
viver com recursos escassos, e, no segundo, para alcançar ain-
da melhores resultados.  A história mostra que em momentos 

50 ANOS DE CONQUISTAS, 
E É SÓ O COMEÇO

*Roberto Carvalho Cardoso é Administrador, 
Presidente do Conselho Regional de Administração

de São Paulo - CRA - SP
presidencia@crasp.gov.br



39



40

Para mais informações:

Versão Horizontal

Versão Vertical (com logo aplicado ao lado)
Restrição: em aplicações muito pequenas não pode ser aplicado

Versão Vertical  

Opção: sem linhas Opção: com linhas

APLICAÇÃO PARA MATERIAIS IMPRESSO
Versões positivas


