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A ADM – Associação Brasileira de Administração - foi pensada e criada 
por um grupo de empresas e pessoas comprometidas com a missão de es-
timular o crescimento de empreendimentos por meio da ciência da admi-
nistração. Contemplar a diversidade cultural, a articulação entre os saberes, 
acompanhar as tendências científicas e a produção de conhecimento gera-
da pelas boas práticas do campo da administração expressam os direciona-
dores da entidade junto aos seus representados.

É com a força e a colaboração dos nossos autores que caminhamos para 
transformar a ADM em um centro que estimula o livre pensar e proporcio-
na, aos que dela fazem parte, a possibilidade de estabelecer um intercâmbio 
de conhecimentos.

Seguimos trabalhando a passos largos para atingir os nossos objetivos.   

Desde sua fundação já constava de seu estatuto a criação e a manutenção 
de uma publicação periódica que, além de divulgar trabalhos, artigos téc-
nicos e estudos de interesse das empresas e dos administradores, também 
contribuísse para o desenvolvimento da sociedade e do Brasil. 

E aqui estamos nós entregando a vocês a edição de nº 3 da Coletânea 
ADM, que traz 16 artigos assinados por administradores e administradoras 
que nos mostram quão amplas são as possibilidades de atuação da nossa 
profissão e o quanto podemos contribuir para a transformação do País.

Não nos cansamos de afirmar que muitas das agruras vividas nos últimos 
anos pela nossa economia e pela nossa política são o resultado, na maioria 
das vezes, da ausência de uma administração profissional nos quadros das 
instituições públicas e, porque não, também das privadas, que seja capaz de 
barrar a corrupção e implementar uma gestão que coloque “ordem na casa” 
e promova o progresso.

Acreditamos que esta seja uma ótima oportunidade para dizer que a ADM 
conta com profissionais e empresas de administração de alto nível e que 
está capacitada e pronta para colaborar com o Estado, como órgão técnico 
e consultivo, no estudo e solução de problemas que se relacionem com a 
administração. 

Contem conosco.

A todos os que colaboraram com mais esta edição da Coletânea ADM, o 
nosso muito obrigado!

Boa leitura!

ADM. CARLOS EDUARDO UCHÔA FAGUNDES 
Presidente

ADM - Associação Brasileira de Administração 
Sindaesp - Sindicato das Empresas de Administração no Estado de São Paulo

EDITORIAL
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O PAPEL DO 
ADMINISTRADOR NA
GESTÃO PROFISSIONAL 
DE RECURSOS

*Gilberto Ribeiro de Oliveira Filho 

Anualmente o Royal Bank of Canada e a consultoria 
Capgemini publicam o “Relatório Global sobre a Riqueza”1. 
Em 2014, esse relatório mapeou 14,7 milhões de indivíduos 
cuja riqueza excedia US$1 milhão. Esse grupo de pessoas, 
detendo uma riqueza total de US$ 56,4 trilhões, registrou 
um crescimento de sua riqueza de 7,6% ao ano no período 
entre 2009 e 2014. O produto interno bruto global, no 
mesmo período, cresceu apenas 4,4% ao ano. Isso significa 
que apesar do crescimento da economia no mundo, a 
riqueza se concentrou cada vez mais nas mãos de menos 
indivíduos.

O banco Credit Suisse2, em um relatório similar , calculou 
que a riqueza global atingiu o total de US$250,15 trilhões, 
no primeiro semestre de 2015. Portanto, um grupo que 
representa 0,2% da população global, concentra quase 
23% de toda a riqueza. A elite desse grupo é composta por 

gestão profissional de recursos de terceiros 
é uma atividade regulada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) por meio de sua 

Instrução Normativa nº. 558/15 e compreende os papéis 
e responsabilidades do administrador no que se refere aos 
requisitos mínimos de capacitação, estrutura organizacional, 
recursos técnicos e conformidade com a legislação. Trata-
se de uma atividade exercida por profissionais de bancos 
e gestoras de recursos (asset management) e engloba o 
papel do gestor na alocação de patrimônio em produtos de 
renda fixa e variável, nas mais diversas classes de ativos e 
em diferentes espectros de risco e rentabilidade.

Tão importante quanto refletir sobre o papel do admi-
nistrador na gestão profissional de recursos de terceiros, 
é entender a composição e a distribuição da riqueza no 
mundo e seu impacto no exercício dessa atividade.

O ADMINISTRADOR É CONSTANTEMENTE DESAFIADO NO 
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 
POR EXEMPLO, UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS É ALOCAR DE 
FORMA RESPONSÁVEL O PATRIMÔNIO DE UMA COMPANHIA 
OU DE TERCEIROS EM UM AMBIENTE ECONÔMICO DE CRISE E 
EXTREMA VOLATILIDADE.
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Report 2015. Junho/2015. Disponível em: http://www.worldwealthreport.com/ 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. As famílias 
classificadas como “Classe C” são aquelas com rendimento familiar 

pouco mais de 139 mil indivíduos, estes com US$19,6 tri-
lhões (7,8%) do total.

Esse nível de concentração de riqueza significa que um 
indivíduo do topo da pirâmide, com ativos de US$140,5 
milhões em média, teria recursos suficientes para que uma 
família de classe C no Brasil (cerca de 40% da população)3  
vivesse por quase 4.450 anos sem alterar seu padrão de 
vida.

Em tese, em um modelo econômico capitalista perfei-
to, a competição entre os agentes gera benefícios para a 
sociedade, com melhoria da qualidade das ofertas para os 
consumidores, manutenção de um nível ótimo de preços, 
e do equilíbrio das forças de oferta e demanda. Esses movi-
mentos remuneram cada agente de acordo com seu valor 
para sociedade, promovendo uma distribuição justa, ainda 
que desigual, da riqueza. O acúmulo de recursos permi-
te à sociedade como um todo um investimento maior em 
inovações que contribuirão para a melhoria da qualidade de 
vida no geral.

Na prática, no entanto, o que observamos é que essa pe-
quena parcela da população que concentra desproporcio-
nalmente a riqueza não aplica a maior parte desses recur-
sos em ativos produtivos para a sociedade.

Ao analisar os portfólios de investimento deste topo da pi-
râmide, chega-se à conclusão de que os ricos mais “guar-
dam” do que “investem” seu dinheiro. Do total, apenas 

24,8% representam a riqueza referente à participação 
societária em empresas – um investimento que poten-
cialmente gera emprego, renda e inovação. O restante dos 
recursos está aplicado em imóveis (18,7%), títulos de renda 
fixa públicos e privados (16,4%) – ou seja, financiamentos 
diretos a bancos e governos – e investimentos alternativos 
ou capital especulativo (13,5%). A maior parcela desses re-
cursos está aplicada em dinheiro e instrumentos de liquidez 
equivalente (26,6%).

Quando estes indivíduos são questionados sobre o porquê 
de uma parcela tão relevante de suas riquezas estar guar-
dada em instrumentos de maior liquidez, a maioria das res-
postas está relacionada à necessidade de manutenção de 
seu padrão atual de vida (35,1%).

Em uma economia cada vez mais global, interconectada e 
pujante, mas ainda incapaz de produzir soluções para pro-
blemas sociais de larga escala, o administrador tem papel 
fundamental na conscientização de seus clientes sobre 
o impacto da alocação de riqueza na economia. Além da 
diligência no exercício de suas atividades, esse profissional 
pode auxiliar seus clientes a balancear a parcela de seus re-
cursos que é guardada para preservar o padrão de vida de 
centenas de seus futuros consanguíneos com o montan-
te que poderá ser aplicado em negócios e inovações para 
transformar completamente a forma como vivem milhões 
de seus contemporâneos.

*Gilberto Ribeiro de Oliveira Filho 
é Administrador;

Sócio da Vox Capital.
          gilberto@voxcapital.com.br
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Há uma grande tendência às vezes constatável, até 
mesmo no meio científico e muito presente no 
contexto brasileiro, ao ver a realidade do empre-

endedorismo como uma alternativa pura e simples a um 
mercado de trabalho altamente competitivo, um recurso 
imediato contra o desemprego conjuntural. Embora esteja 
entre as áreas em que mais se pesquisa e publica, o empre-
endedorismo ainda não é considerado uma ciência, como 
enfatiza Dolabela (2008), observando, por exemplo, que 
não existem paradigmas que expliquem plenamente o su-
cesso da ação empreendedora e gerem padrões de ativi-
dade que possam ser reproduzidos em determinadas cir-
cunstâncias.

Dornelas (2008) explica a grande transformação no que 
diz respeito à estabilidade no trabalho, tanto nas empresas 
nacionais, quanto nas multinacionais e no setor público. 
Há aproximadamente 20 anos considerava-se loucura 
que um jovem recém-formado se aventurasse na cria-
ção do seu próprio negócio. Quando esse cenário mudou, 
nem os profissionais mais experientes nem as escolas de 
administração estavam preparados para o novo contexto. 
É evidente que mudar a visão a respeito de determinado 
assunto, redirecionar ações e repensar conceitos são todas 
atitudes que levam algum tempo para se afirmar e gerar 
resultados práticos; seja como for, 

o fato é que o empreendedorismo finalmente começa 
a ser tratado no Brasil com o grau de importância que 
lhe é devido, seguindo o exemplo do que ocorreu em 
países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde 
os empreendedores são os grandes propulsores da 
economia. (DORNELAS, 2008, p. 7)

*Júlia Telles

Dolabela (2008) diz que todos nós nascemos com o po-
tencial empreendedor, que pode ser inibido ou estimulado 
pelas relações estabelecidas. Drucker (2003) compartilha 
com esse pensamento, afirmando que qualquer pessoa 
que tenha à frente uma decisão a tomar pode aprender a 
ser um empreendedor e a se comportar como tal. Nesse 
contexto, fica clara a importância de se promover um en-
sino de empreendedorismo que tenha qualidade e credi-
bilidade dentro da realidade do mundo, principalmente no 
que diz respeito ao alinhamento entre teoria e prática.

No último relatório GEM, 2015, foram propostas por 
especialistas várias recomendações para melhoria do em-
preendedorismo no Brasil (Figura 1). Dentre elas, a falta de 
educação e capacitação, que já eram apontadas nos rela-
tórios anteriores, aparecem em destaque como uma das 
condições que limita o progresso e ao mesmo tempo o 
processo de empreender. 

As recomendações para educação e capacitação 
propõem que o empreendedorismo seja disciplina 
transversal e esteja presente em todos os níveis 
educacionais, do básico ao superior, fazendo uso 
das tecnologias da informação. A melhora 
na educação e capacitação passa, segundo 
as recomendações dos especialistas, 
pelo fortalecimento do ecossistema 
empreendedor, que é formado por 
incubadoras, aceleradoras, fablabs 
e hackerspaces, dentre outros. 
(GEM, 2015)

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO  
DO EMPREENDEDORISMO NOS
CURSOS BÁSICO E SUPERIOR
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O desafio das instituições de ensino, conforme Souza e 
Castro-Lucas (2008), é capacitar os docentes para que 
possam, efetivamente, prover os cidadãos de autonomia na 
tomada de suas próprias decisões, atendendo às demandas 
provenientes das novas tecnologias aplicadas à educação e 
à obtenção do conhecimento, e também da exclusão so-
cial e das desigualdades de desenvolvimento, típicas de um 
processo de mudança socioeconômica e política. Dessa 
forma, a questão central vai além da preocupação com a 
construção do conhecimento e remete para a importância 
de se criar um ambiente propício ao desenvolvimento de 
competências, capaz de tornar as pessoas hábeis no pro-
cesso de planejar suas ações com criatividade e inovação. 

Dolabela (2008) enfatiza que muitas escolas e instituições 
de ensino ainda adotam o sistema tradicional, preparando 
os jovens para uma falsa realidade, um mundo ultrapassa-
do.

Para o Senador José Agripino Maia (DEM-RN) (2016), 
em concordância com a Relatora Lídice da Mata (PSB-
-BA), é preciso promover o protagonismo dos alunos e 
estimular atitudes de criatividade, assertividade e busca da 
inovação, o que não acontece normalmente nas escolas. 
Sugere-se uma quebra de paradigma na dinâmica pela qual 
o ensino do empreendedorismo é conduzido dando maior 
importância ao novo e não ao arcaico modelo de estímulo à 
repetição, o que vem também de encontro ao pensamen-
to de Fernando Dolabela.  

O Senador reforça que as sementes do empreendedoris-
mo devam ser plantadas desde de cedo, 

para despertar no jovem que está estudando e se 
preparando para vida, o vírus inoculado na sua veia 
profissional do empreendedorismo. Se você não 
estimular você pode ter um empreendedor nato que não 
vira empreendedor nunca, porque não foi provocado na 
sua vocação. (AGRIPINO, 2016)

A novidade está na sua proposta, o PLS 772/2015, que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
aprovada pelo Senado Federal em decisão terminativa, no 
último dia 12 de julho. Este projeto de lei visa incluir o em-
preendedorismo nos currículos dos ensinos fundamental, 
médio e superior, em complemento às disciplinas atual-
mente ensinadas. 

O propósito é que a prática do empreendedorismo possa 
preencher as lacunas que distanciam o candidato a empre-
endedor da sua realização. Portanto, desenvolver habilida-
des e estratégias para o planejamento, construção e ge-
renciamento de projetos e empresas é parte crucial desse 
processo. Em se tratando do ensino superior, a inclusão da 
disciplina buscará principalmente integrar conhecimentos 
técnicos e científicos com o mundo do trabalho e da pro-
dução. Tais conhecimentos priorizam o desenvolvimento 
de um ensino mais criativo e que promova estímulos à ação 
empreendedora. 

Dolabela (2003) foi pioneiro no Brasil em defender que o 
empreendedorismo deveria ser adotado ainda na pré-es-
cola, sendo crucial para o desenvolvimento dos potenciais 
e para a descoberta de habilidades. A cidade de São José 
dos Campos (SP) é conhecida como exemplo de cidade 

Figura 1 - Recomendações dos especialistas: áreas de intervenção para melhoria das 
condições para empreender no Brasil.

Fonte: GEM (2015)

Educação e Capacitação
Políticas Governamentais
Apoio Financeiro
Pesquisa e Desenvolvimento
Custos do Trabalho, Acesso e Regulamentação
Programas Governamentais

48,6
40,5
24,3
23,0
20,3
16,2
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empreendedora, possuindo um programa bem desenvol-
vido para trabalhar essa cultura na educação de jovens e 
crianças, a partir dos três anos de idade, que já começam 
a interagir na prática com oficinas de trabalho. Em 1993, 
Dolabela (2008) implementou, inicialmente em Minas 
Gerais, a metodologia da Oficina do Empreendedor, vol-
tada para estudantes dos cursos técnicos e universitários, 
com o objetivo de fazer com que as escolas se interes-
sassem por formar pessoas capazes de criar suas próprias 
oportunidades, em vez de formar empregados para um 
trabalho cada vez mais escasso. 

Atualmente, a Oficina é oferecida em mais de 200 insti-
tuições de ensino médio e superior em todo o País. A Ofi-
cina do Empreendedor é simples e acessível, permitindo 
que professores de segundo e terceiro graus, de todos os 
ramos do conhecimento, criem um ambiente em sala de 
aula em que o aluno possa aprender sozinho, gerando um 
conhecimento específico que se traduzirá na empresa que 
poderá vir a criar, baseada em seus sonhos. Para Dolabela 
(2008) não é possível dar uma direção ao aluno para que 
ele seja um empreendedor empresarial, mas para que seja 
empreendedor em sua forma de ser. Abrir uma empresa 
deve ser uma opção do aluno, mas ele também poderá 
optar por outras atividades dentro de organizações já exis-
tentes. 

Desta forma, pretende-se mudar o retrato do empreen-
dedorismo no Brasil, preparando em primeiro lugar o “eu 
empreendedor”, aquele que será responsável pelo destino 
do desenvolvimento do país.
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empreendedorismo-em-curriculo-escolar. Acesso em 12 jul. 
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*Júlia Telles 
é Administradora; Coordenadora e professora 

do curso de Administração da Faculdade de 
Tecnologia de São Vicente - FATEF

julia_telles2@yahoo.com.br
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O Administrador como profissional liberal obteve seu reconhecimento oficial em 1965. 
Mesmo muito antes desta data nós presenciamos frutos da criatividade de nossos 
cientistas e pesquisadores. O Administrador deverá também promover a pesquisa em 

novas técnicas administrativas para a necessária inovação das empresas atuais e, assim, garantir a sua 
perpetuidade. Hoje acreditamos que a missão do nosso Administrador é promover a maximização do 

lucro da empresa tendo em vista a sustentabilidade da mesma, incentivando a criatividade de suas equi-
pes para a descoberta de novos produtos e novos mercados.

Não devemos nos esquecer a inovação de MASLOW, criando a Pirâmide de Necessidades e Desejos 
Humanos, numa escala decrescente de 1-5, adaptada à sociedade atual:  

*Marcos Silveira Aguiar

5 • LUXO - SUPÉRFULO
4 • LASER - ESPORTES
3 • EDUCAÇÃO
2 • SEGURANÇA
1 • FISIOLÓGICAS

Auto-realização >
Psicológicas >
Psicológicas >
Básicas >
Básicas >

Status social, lates e aviões privativos
Esporte, diversão, turismo e conhecimento
Conhecimento, estudo e cultura
Casa, moradia e proteção
Alimentação, sede, saúde, roupa e repouso

NECESSIDADES
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Não devemos nos esquecer da lei que criou a nossa profissão de Administrador de Empresas que qualifica e especifica 
suas funções e áreas de atuação empresarial e pública, já adaptada a nossa atualidade:

Não devemos de deixar de acompanhar a enorme ino-
vação, resultando na expansão destas funções e áreas de 
atuação, tão necessárias ao acompanhamento da moder-
na Arte & Ciência da Administração.

Devemos também, com igual atenção, acompanhar a 
evolução da Ciência Política e Ciência Econômica, que 
tanto influem e interferem nos objetivos sociais e empre-
sariais e que nossos pesquisadores inovaram com a criação 
de dois sistemas vitoriosos atuais:

Na Política - a Democracia, que inovou e venceu os regi-
mes totalitários, mas nos impingiu a figura do político que 
deve ser demagogo por excelência. 

Mesmo com este grave defeito, é ainda, muito melhor que 
os regimes totalitários de outrora.

Na Economia - o Capitalismo, que venceu no mundo atual 
o comunismo, mas que é selvagem por natureza, promo-
vendo naturalmente a indesejável concentração do poder 
econômico, na mão de poucos. Apesar deste suposto gra-
ve defeito hoje está bem estabelecido nas mais importan-
tes potências mundiais. O país que desponta ainda como 
um importante país socialista, a China, já é hoje identificada 
como um regime capitalista de Estado. 

As grandes crises mundiais, que abalam a paz, exigem da 
nossa criatividade, a descoberta e implantação de ações 
eficientes e novos regimes de Administração colegiada, 
num planeta como o nosso formado por ideologias, valores 
e crenças tão diferentes.  

Talvez seja mais fácil a compreensão das nossas responsa-
bilidades como Administrador quando comparada nossa 
profissão ao médico da pessoa jurídica que, quando con-
tratado, examina a empresa, faz seu diagnóstico, receita 
o tratamento e acompanha o resultado. Esperamos ver o 
Administrador no rol da fama, recebendo o primeiro prê-

mio Nobel, quando criar um tratamento que evite a gran-
de mortalidade das empresas criadas que não resistem aos 
primeiros cinco anos de operação, índice este que hoje é 
estimado em mais de 65%.

Vemos hoje, que mesmo os grandes gênios, para viabilizar 
suas idéias criativas e divulgar suas descobertas, necessitam 
formar uma equipe que será a responsável para materiali-
zação de suas criações. Hoje vemos a grande maioria dos 
profissionais liberais formando clínicas e escritórios para 
atender com melhor imagem os seus clientes, mostrando 
que mesmo na execução de um trabalho especializado, o 
trabalho em equipe tem mais condições de se desenvolver, 
profissional e economicamente.

Após acreditarmos que a inovação e a criatividade são pe-
ças indispensáveis para essa missão de estabilidade empre-
sarial, devemos acrescentar “na prática”, que esse conceito 
de sustentabilidade representa promover a exploração de 
áreas ou o uso de recursos planetários (naturais ou não) 
de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o 
meio ambiente e as comunidades humanas e toda a bios-
fera que dele dependem para existir.

*Marcos Silveira Aguiar  
é Administrador;

Presidente do Sindicato e Associação 
dos Administradores de São Carlos

Diretor da ADM-Associação Brasileira 
de Administração

aguiarms@uol.com.br

PLANEJAMENTO
ORGANIZAÇÃO
DIREÇÃO
CONTROLE

MATERIAIS
PRODUÇÃO
MARKETING
PESSOAL
FINANÇAS

Compra, transporte, armazenagem etc.
Leiaute, PCP, qualidade, processo etc.
Produto, preço, distribuição, promoção
Recrutamento, seleção, treinamento
Captação e aplicação de recursos

ÁREAS DE ATUAÇÃOFUNÇÕES
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 O DESENVOLVIMENTO DA HOTELARIA COMO MODELO DE GESTÃO
 PARA AS ÁREAS DE APOIO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

Atualmente temos denominado as áreas de apoio 
dos hospitais como Hotelaria, abarcando todos os  
 serviços de apoio – e para isso, nomeando uma 

gerência para responder por seus serviços.

Vários fatores “empurraram” a hotelaria de um nível opera-
cional para um foco mais estratégico: 

• a percepção dos consumidores sobre serviços;

• a percepção dos gestores na relação entre os 
  serviços de hotelaria e o giro de leitos e

• o desenvolvimento da área de qualidade dentro  
  do hospital, exigindo serviços profissionais e  
  competentes por toda Instituição.

Os líderes desta área estão se apropriando cada vez mais 
do status de gestores e participando mais ativamente das 
decisões estratégicas que esta área afeta sem perder de 
vista a operação da infraestrutura e dos serviços de apoio.

Entendo que necessitam obrigatoriamente enxergar a área 
de CCIH como um grande parceiro, a Manutenção Pre-
dial e a TI como importantes fornecedores internos e a área 
de enfermagem como um dos mais importantes clientes 
internos.  

O serviço de hotelaria afeta indiretamente o faturamen-
to, pois responde pelo giro do leito (independentemente 
de ter a subordinação para com o setor de gerenciamento 

de leitos) e por consequência, no fluxo dos pacientes. As 
áreas de higiene hospitalar, manutenção predial, interna-
ção e processamento de roupas participam diretamente da 
capacidade técnica de estabelecer tempos de intervalo de 
substituição de leitos mais razoáveis, reduzindo o indicador 
de set up, oferecendo serviços mais adequados ao cliente e 
garantindo uma melhor margem de contribuição ao pro-
cesso sincronizando estes serviços com os assistenciais e 
cirúrgicos.  

Percebemos que a falta de adequada gestão da higiene 
terminal, por exemplo, pode representar até 40% de es-
tagnação do tempo de leito parado (somando-se o tempo 
que se leva para se iniciar a higiene com o tempo de dura-
ção da higiene). 

O departamento de hotelaria pode corrigir o lapso existen-
te na visão sistêmica tanto daqueles que executam os ser-
viços como dos tomadores de decisão de todo o processo 
de “admissão e alta”. O correto entendimento das causas 
da morosidade no giro do leito, muitas vezes causados por 
falhas de comunicação entre serviços, como por exemplo, 
alinhar as metas dos horários que as altas são realizadas 
(até às 10:00hs da manhã por exemplo) com as metas 
de tempo de liberação do leito pela manutenção, com as 
metas (com prazos possíveis e rastreáveis) do tempo que a 
higiene deve levar para iniciar a limpeza, entre tantos outros 
– muitas vezes – pode minimizar importantes impactos – 
e sem um representante na hotelaria a nível gerencial, pode 

*Marcelo Boeger
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 O DESENVOLVIMENTO DA HOTELARIA COMO MODELO DE GESTÃO
 PARA AS ÁREAS DE APOIO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

laria hospitalar são administradores de empresas. Apenas 
13% dos gestores têm formação acadêmica em hotelaria, 
também 13% para enfermagem e formação como econo-
mista doméstico.

NÚMEROS DE LEITOS:

Dos hospitais pesquisados, a maior parte dos gestores 
(quase a metade dos pesquisados) atua em hospitais que 
possuem de 101 a 200 leitos.

TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMO GESTOR DE 
HOTELARIA HOSPITALAR:

Os resultados demostram que em geral os profissionais já 
atuam há mais de cinco anos como gestores no mesmo 
hospital, (39.1%). Ainda segundo a pesquisa a maioria des-
tes profissionais tem em média entre 36 a 45 anos.

FUNÇÃO ANTERIOR À GESTÃO DE HOTELARIA 
HOSPITALAR:

Como a área de hotelaria é ainda recente no modelo de 
gestão dos hospitais e vem se desenvolvendo com mais 
força nos últimos dez anos, perguntamos aos gestores 
quais funções ocupavam antes.

O estudo identifica que 48% dos gestores da região su-
deste já trabalhavam na área de saúde, sendo 28% na área 
de hotelaria hospitalar de outros hospitais e 24% migraram 
de outras áreas.

ocorrer falhas no conhecimento dos processos interde-
pendentes sem qualquer elemento de mensuração destas 
importantes atividades.  

MAS AFINAL, QUEM É O GESTOR 
DE HOTELARIA HOSPITALAR?

Em abril de 2016, concluímos uma pesquisa na Especiali-
zação em Hotelaria Hospitalar do Einstein, que tive o pri-
vilégio de orientar que visava responder justamente a esta 
pergunta. Pesquisamos diversos hospitais na região sudes-
te e gostaria de apresentar alguns resultados encontrados:

GÊNERO:

A maioria dos gestores hospitalares da região sudeste é do 
sexo feminino (78,3%). Havíamos pesquisado em 2009 
esta mesma questão e obtido uma maior predominância 
feminina na época. Na ocasião, 85% dos entrevistados do 
estudo eram do gênero feminino.

FAIXA ETÁRIA:

A maior parte dos gestores pesquisados tem faixa de idade 
entre 36 a 45 anos. Os resultados demostram que os per-
fis dos gestores não são profissionais em início de carreira e 
a maior parte responde ao diretor administrativo.

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

O estudo demonstra que a maioria dos gestores de hote-
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ATIVIDADES QUE COMPÕEM AS FUNÇÕES DO GESTOR DE HOTELARIA HOSPITALAR:

As atividades comuns a mais de 80% dos gestores entrevistados foram a responsabilidade sobre a higiene hospitalar, o 
gerenciamento da coleta de resíduos sólidos e o controle de pragas.

A área de Gerenciamento de Leitos, que vem sendo desenvolvida com maior força em grande parte dos hospitais, com-
pete a 47,8% dos gestores de hotelaria hospitalar.

Gráfico 1 - Atividades que compõem as funções do gestor de hotelaria hospitalar 
Fonte: Martins, Ana e Boeger, Marcelo

Controle de pragas
Coleta de resíduos e PGRSS

Paisagismo e jardinagem
Higiene hospitalar própria

Controle de acesso
Lavanderia - rouparia terceirizada

Hospitalidade (concierges, mensageiros)
Gerenciamento de leitos

Lavanderia - rouparia própria
Internação e recepção eletiva

Telefonia - contact center (agendamentos) própria
Recepção SADT

Recepção pronto socorro
Mobiliário - entreposto

Higiene hospitalar terceirizada
Estacionamento terceirizado

Gestão ambiental
Segurança patrimonial e portaria

Segurança patrimonial e portaria de funcionários
Recepção de ambulatórios

Mudanças de layout
SND própria

Lojas terceirizadas - restaurantes comerciais
Ascensoristas

Estacionamento terceirizado
Frota de veículos
SND terceirizada

Sinalização/comunicação visual
Obras civis/reformas

Energia e água
Automação predial

Manutenção predial própria
Telefonia - contact center (agendamentos)

Manutenção predial terceirizada

82,60%
82,60%

65,20%
60,90%

56,50%
47,80%
47,80%
47,80%

43,50%
43,50%

34,80%
34,80%
34,80%
34,80%
34,80%

30,40%
30,40%

26,10%
26,10%
26,10%
26,10%

21,70%
21,70%
21,70%

17,40%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%

8,70%
8,70%
8,70%

4,30%
4,30%
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QUANTIDADE DE PESSOAS GERIDAS PELOS 
GESTORES:

A pesquisa demostra que 60,9% dos profissionais são res-
ponsáveis pela gestão de mais de 100 pessoas.

A QUAL DIRETORIA ESTÁ SUBORDINADO O 
GESTOR DE HOTELARIA:

Segundo a pesquisa 40% dos gestores respondem à di-
retoria administrativa e 16% dos entrevistados respondem 
diretamente à superintendência do hospital. 

Entre outros questionamentos, a pesquisa demonstrou 
que mesmo em um cenário de crise econômica no país, a 
expectativa para o setor ainda é otimista e a área tende a 
continuar crescendo, dada a percepção desta profissionali-
zação apoiar na redução de gastos por meio de redução de 

retrabalho e desperdícios e melhor gerenciamento de seus 
contratos com empresas terceirizadas.

Os hospitais que já possuem a área de hotelaria hospita-
lar estruturada tendem, portanto, a continuar a investir e 
a aplicação destes recursos serve de estímulo para outros 
hospitais que ainda não têm a hotelaria hospitalar apropria-
da em seu modelo de gestão. 
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*Emilio Michele Cirillo

EM BUSCA DA LIDERANÇA:
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

REQUERIDAS PARA LIDERAR A 
ÁREA COMERCIAL NAS EMPRESAS

O maior dilema das empresas atualmente é o de 
identificar na Direção Comercial se ela tem um 
líder ou se tem um chefe. Existem muitas con-

trovérsias a respeito desse tema e muito se tem escrito 
sobre liderança, habilidades e competências.

Obviamente, esse tema está em todas as áreas da empresa 
e é preocupação constante em se ter a pessoa certa, no 
lugar certo, na hora certa, para se obter os resultados pla-
nejados.

Vale citar o velho adágio “as pessoas são seu ativo mais im-
portante”, desde que sejam as pessoas certas. 

Para James C. Hunter liderança “É a habilidade de influen-
ciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando 
atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem 
comum”.

O trabalho do Líder é fazer com que as pessoas sejam res-
ponsáveis pela sua produtividade. Essa é a mudança de pa-
radigma de liderança, segundo Belasco e Stayer.

Em muitas ocasiões Max Gehringer ensina que o bom líder 
é o que forma novos líderes. Em se tratando de empresas é 

o que consegue relacionar um razoável número de ex-su-
bordinados que atualmente ocupam cargos de liderança, 
seja na própria empresa ou em outras.

As empresas buscam sempre ter os melhores executivos, 
mas como identificá-los? segundo Jim Collins em “Empre-
sas feitas para Vencer ”, cita a Liderança de nível 5, em que:

NÍVEL 5 EXCELÊNCIA 

Constrói excelência duradoura, por meio de uma 
mistura paradoxal de humildade pessoal e força de 
vontade baseada no profissionalismo.

NÍVEL 4 LÍDER EFICAZ

Catalisa o comprometimento com uma visão clara e 
forte, bem como a busca vigorosa dessa visão, esti-
mulando padrões mais elevados de desempenho.

NÍVEL 3 GERENTE COMPETENTE

Organiza as pessoas e os recursos na direção da busca 
efetiva e eficiente de objetivos predeterminados.

Competência é...
A capacidade de transformar esforço em resultados.

A habilidade de transformar talentos em lucros.
Saber colher os frutos de seu suor.

A capacidade de transformar ameaças em novas oportunidades.
(Albert Einstein)
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NÍVEL 2 MEMBRO COLABORADOR
DA EQUIPE

Contribui, com suas capacidades individuais, para que 
sejam atingidos os objetivos do grupo, e trabalha de 
forma eficaz com outras pessoas, numa atmosfera de 
equipe.

NÍVEL 1 INDIVÍDUO ALTAMENTE CAPACITADO

Faz contribuições produtivas por meio do talento, do 
conhecimento, das técnicas e dos bons hábitos de 
trabalho.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
REQUERIDAS PARA LIDERAR A ÁREA 
COMERCIAL NAS EMPRESAS

Os líderes devem ser competentes, pois, assim conquis-
tam o respeito e a admiração de todos.

Os líderes precisam construir “empresas que aprendem” e 
“empresas que ensinam”, para tanto devem usar de muita 
franqueza, manter as pessoas informadas, deixando claro 
os critérios pelos quais as decisões são tomadas e dando 
explicações sobre suas razões.

Devem ter uma conduta transparente e humana quanto 
aos seus sentimentos, pois é um ser humano igual aos de-
mais.

Devem ser sempre imparciais quanto às avaliações de de-
sempenho, dar mérito a quem mereça e reconhecer o es-
forço e a dedicação aplicada.

Devem obter credibilidade e confiança. Nada melhor do 
que dizer sempre a verdade nua e crua, e nunca se com-
prometer com aquilo que não é capaz de fazer.

Devem aprender a dar resultados dentro e fora da em-
presa, pois lideram pessoas de alto grau de diversidade de 
interesses.

OUTRAS QUALIDADES PESSOAIS 
REQUERIDAS DO LÍDER DA ÁREA 
COMERCIAL

Poder de Decisão: habilidade que surpreende o cliente

Essa habilidade em muitas situações pode ser a causa do 
sucesso nas vendas, pois decisões rápidas salvam o negócio. 

Organização do Trabalho e Tempo: é um ponto forte

Resultam em visitas produtivas e objetivas, além de criar 
uma forma bastante eficiente de controle sobre cada 

cliente e suas necessidades evitando cometer erros.

Comunicação: clara e objetiva

Essa é uma habilidade crítica. Empatia é o componente 
vital do poder de comunicação em que a mensagem rece-
bida do cliente é entendida corretamente e se pode definir 
como:

“Não é o que dizemos ao cliente, mas sim o que ele entende” .

Delegação: habilidade de conceder poderes e ser membro 
de um time.

Delegar não é perder, mas sim ganhar. Quem delega tem 
tempo de pensar e analisar novas oportunidades.

Assertividade: elemento poderoso na negociação

Habilidade do líder de solicitar um contrato de produto ou 
de serviço de forma que não ultrapasse o bom-senso.

Senso de Urgência: proatividade

É muito requerido pois nem todas as pessoas têm dentro 
de si esse senso. As pessoas com essa qualidade são as que 
não esperam o telefone tocar. 

Autodisciplina: fazer o que necessita ser feito

É uma motivação interna que leva a considerar políticas, 
seguir roteiros, estipular metas, organizar o trabalho e ad-
ministrar o tempo de execução.

Muitos sucessos e fracassos das empresas são atribuídos 
ao tipo de liderança e isso também tem seu peso na área 
comercial.

*Emilio Michele Cirillo  
é Administrador;

Professor da pós-graduação da
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

weconsultoria@uol.com.br
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*Daniel Augusto Gonçales Camara

O aumento e transformações no perfil etário da 
população brasileira, o surgimento de novas do-
enças e epidemias cada vez mais frequentes im-

pactam a área da saúde exigindo de seus responsáveis um 
esforço extraordinário para mantê-la eficaz.

Paralelamente a isso escasseiam os recursos humanos e 
materiais para fazer face a essa situação.

O que fazer? 

Preocupar-se, desesperar-se, entrar em pânico, culpar os 
outros: governo, população, falta de saneamento? Todas 
essas reações são possíveis, mas nenhuma delas vai resol-
ver ou amenizar o problema.

O grande desafio é o de conciliar as ofertas de serviços pú-
blicos e privados de saúde com as atuais necessidades da 
demanda, cujo perfil vem se alterando ao longo das últimas 
décadas.

Há um consenso entre os diversos atores e agentes que 
atuam no campo da saúde que tanto o envelhecimento da 
população quanto a redução das taxas de mortalidade in-
fantil são atributos à melhoria das condições de vida, refle-
tindo as crescentes conquistas de indicadores favoráveis à 
experimentação de um estado de bem-estar nas sociedades.

De acordo com estudos das Nações Unidas, em 2050 

uma em cada cinco pessoas no mundo terá 60 anos ou 
mais, alcançando dois (2) bilhões de pessoas ou 22% da 
população global.

No Brasil, a projeção da expectativa de vida ao nascer, 
considerando o período de 2000 a 2030, é de 75 anos e 
as Taxas Brutas de Natalidade (TBN) e Mortalidade (TBM) 
apresentam curvas decrescentes e crescentes, respecti-
vamente, segundo estudo da Organização Pan-America-
na de Saúde.

Da perspectiva do marco legal, a sociedade brasileira vem 
sendo dotada de mecanismos que podem expressar um 
olhar estratégico em relação à essas alterações, como, por 
exemplo, a Constituição Federal de 1988, a Política Na-
cional do Idoso, além de avanços traduzidos em decretos, 
leis, medidas etc elaborados com o concurso de institui-
ções governamentais e organismos da sociedade civil.

De modo geral, contudo, os equipamentos públicos e 
privados destinados a cuidar da saúde da população apre-
sentam em suas práticas cotidianas graus variados de de-
fasagem relativamente ao marco legal instituído, com im-
plicações claras de desatendimento e insatisfação quando 
este é realizado.

Como administrador do campo da saúde e ciente da com-
plexidade da oferta e demanda por seus serviços, penso 

O DESAFIO DA 
GESTÃO DA SAÚDE
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que uma chave indispensável para incluir ou adensar os 
requisitos de qualidade nessa relação é a boa gestão em 
todos os níveis da dimensão da oferta, na qual temos auto-
nomia para protagonizar mais diretamente.

Gerir com propriedade o setor da saúde administrando 
seus recursos da melhor maneira possível é a forma que 
temos para exercer nossa responsabilidade profissional e 
compromisso com a cidadania.

Fayol há mais de cem anos definiu administrar como: Pre-
ver, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar as ati-
vidades.

Prever: ver antecipadamente, perceber pelos indícios que 
alguns problemas estão a caminho, auscultar o futuro, pla-
nejar os próximos passos e es-
tabelecer objetivos.

Organizar: reunir, buscar, 
procurar os meios ainda que 
escassos para enfrentar a situ-
ação.

Comandar: mover o pessoal li-
gado ao assunto, dar as atribui-
ções de forma clara, concisa, 
exequível, completa e proven-
do o treinamento dos colabo-
radores.

Coordenar: juntar os recursos 
e pessoas disponíveis, corrigir 
as intercorrências e desencon-
tros, entrosar as ações dos vá-
rios setores e replanejar se for 
necessário.

Controlar: Verificar o andamento das providencias, sa-
nando as irregularidades, estabelecer padrões e medidas 
de desempenho, de forma a assegurar o exercício das boas 
práticas como a saúde exige.

Aperfeiçoar métodos de trabalho trazendo os colaborado-
res para a reflexão crítica. O Gestor deve também manter 
sua atenção com a forma de execução das atividades, fo-
cando naquela que redunde em melhor custo/benefício.

Treinar o colaborador em suas funções: técnica, adminis-
trativa, organizacional e humana e avaliar seu desempenho.

Contribuir para que a motivação, entusiasmo, carinho e 
dedicação faça parte da corrente sanguínea das pessoas 

envolvidas para que as entregas correspondam às expec-
tativas e necessidades dos stakeholders. 

Pelas óticas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
que juntos são responsáveis pela destinação à saúde de R$ 
240 bilhões, também são observados esforços para me-
lhorar o controle e a transparência na aplicação desse or-
çamento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A gestão correta da área da saúde deverá aumentar sua 
produtividade levando a conseguir realizar um maior nú-
mero de atendimentos com melhor qualidade, menor 
custo e menor prazo, aproveitando de maneira racional a 
escassez dos recursos disponíveis.

Interferir na oferta e qualidade dos serviços de saúde requer 
da parte do gestor uma visão 
de sustentabilidade que per-
passe o conjunto das ações que 
tangibilizarão as entregas defi-
nidas no planejamento, cujos 
processos de trabalho reque-
rem excelência organizacional 
(Prever, Organizar, Comandar, 
Coordenar e Controlar as ati-
vidades, Lean Healthcare etc) 
e inovação tecnológica.

O desafio da gestão da saú-
de exige, indubitavelmente, o 
emprego de boas práticas e seu 
benchmark constante. 

*Daniel Augusto Gonçales Camara  
é Administrador; Sócio-diretor da D&P 

Gestão em Saúde Ltda.
daniel@depsaude.com.br

O ADMINISTRADOR QUE 

POR FORMAÇÃO É CAPAZ 

DE PERFORMAR COM A 

CONCEPÇÃO GLOBAL DO 

NEGÓCIO HOSPITALAR PODERÁ 

GIRAR A CHAVE DO DIFERENCIAL 

COMPETITIVO E AGREGAÇÃO DE 

VALOR PARA TODAS AS PARTES 

ENVOLVIDAS.

Referência Bibliográfica:
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA/Brasil)

Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações – 
RIPSA, 2ª Edição, Brasília, Organização Pan-Americana de Saúde, 

2008 - http://www.brasil.gov.br/saude/2016
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CAPACIDADE DE CONVERTER 
CONHECIMENTO EM AÇÃO

*Gislaine Heitmann

Quantas vezes você se lembra de ter ouvido, lido ou conversado a respeito de gestão de pessoas nos últimos 
meses? É possível que milhares de vezes, considerando a estupenda carga de informações sobre o assunto que 
está ao alcance de todos.  

Para se ter uma ideia de como a questão vem ganhando relevância nos dias atuais, basta que se faça uma rápida pesquisa 
no Google. No mês de junho, mais precisamente no dia 26, 17,3 milhões de resultados foram apresentados pelo site de 
busca, após digitarmos o termo “gestão de pessoas”. 

Diante da relevância desse debate, gostaria de compartilhar com vocês neste artigo as ideias do professor de adminis-
tração da "University of Michigan" (Estados Unidos) David Ulrich. Considerado um dos principais pensadores da área de 
liderança e gestão de pessoas, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, durante a edição 2016 do principal encontro 

de líderes empresariais do interior de São Paulo.

Referência em gestão de Recursos Humanos, Dave Ulrich publicou mais de 200 artigos e 25 livros, que o cre-
denciam a ser uma rica fonte de consulta, com ensinamentos capazes de ajudar qualquer bom líder se tornar 

melhor.

Liderança e sustentabilidade foram os temas do pensador Ulrich em terras campineiras.

A fórmula proposta por ele para a construção de uma liderança sustentável utiliza como ingredientes: 
colaboradores, concorrentes e cenários adversos. Ele defende um RH que entregue valor. Isso signi-

fica um departamento que contribua e interaja, de alguma forma, com todos os stakeholders: cola-
boradores, corpo executivo, clientes, investidores, comunidades. Esse foco no valor significa que 

os profissionais de RH têm que aprender a entender as necessidade de cada público e trabalhar 
para responder a essas demandas

Ulrich afirma que quando o RH foca apenas em tarefas operacionais ele não consegue 
agregar valor. O departamento precisa criar valor desempenhando esse tipo de trabalho 

(folha de pagamento, processos de contratação) e também fazendo o lado estratégico. 
O RH é fundamental também para o sucesso do negócio. Podemos dizer que o RH 

é o coração da organização, pois todos os processos pessoais de todos os colabora-
dores passam por essa área. 

Há ainda trabalhos sobre o assunto que afirmam que a conclusão da atividade 
da administração de Recursos Humanos só poderá ocorrer após o fim de 

todas as outras áreas da Administração, pois todos os demais recursos das 
organizações são administrados por seus recursos humanos.

O professor não se cansa de afirmar que marca de liderança significa 
transformar as expectativas dos clientes e investidores em ações dos 

colaboradores por meio de comportamentos de liderança.
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No seu entendimento, a liderança eficaz exige sustentar as mudanças que os líderes sabem 
que precisam fazer, mas não fazem. Ele vai além. Diz que a nova fronteira do líder é sua sus-
tentabilidade. 

Sustentável, segundo Ulrich, é a capacidade de converter conhecimento em ação. Exercer a lide-
rança para o especialista em Recursos Humanos significa a incorporação sistemática de sete prin-
cípios que permitem a implementação dos aprendizados obtidos em treinamentos, cursos, leituras e 
coachings. 

Os sete princípios são: simplicidade, tempo, responsabilidade pessoal, provisão de recursos para a mudança, 
acompanhamento, aperfeiçoamento (melhoria) e emoção. 

As palavras, em inglês, formam o acrônimo “Start me” (com as iniciais de simplicity, time, accountability, resourcing, 
tracking, melioration e emotion). Uma coisa assim do tipo: a sustentabilidade “começa comigo”. 

Gostaria de destacar os seguintes princípios: praticar a simplicidade em face da complexidade; adotar métricas para o 
comportamento almejado e garantir a distribuição do tempo conforme as novas prioridades.

Quando os líderes se apropriam daquilo que aprendem, isso gera para a empresa o que ele chama de “liderança sustentá-
vel” – ou seja, que é sustentada ao longo do tempo. Essa é a visão de Ulrich – eleito pela Forbes um dos maiores Business 
Coaches do mundo.

Cada vez mais tenho a percepção de que o que fazemos como líderes é refletido no comportamento do que nossos 
colaboradores terão. Essa liderança de qualidade promove, com certeza, a perenização, porque constrói as empresas não 
só para o presente, mas também para o futuro. 

O líder precisa se entusiasmar, comprometer-se e investir seu próprio tempo no direcionamento para o cliente. Mostrar 
que assumiu esse compromisso e não vai voltar atrás, promovendo continuamente a filosofia da qualidade voltada para o 
cliente por toda a organização. 

O bom líder é aquele que ajuda sua companhia a entregar 
valor para seus stakeholders. Um líder eficiente é definido 
não pela competência ou atividade em si, mas pelos resul- tados dessas atividades.

*Gislaine Heitmann  
é Administradora;  

Grupo Terzius Cursos em Saúde, Gerente 
Administrativa Financeira e trabalho pro-bono 

como Presidente do IBEF Campinas (SP)
gislaineheitmann@gmail.com

Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de líderes. Eles 
me parecem ainda mais necessários. 

Estou convencida de que esse é um processo que levará 
tempo e experiência. Organizações voltadas para o cliente 
precisam passar por uma mudança fundamental de cren-
ças e valores, isto é, uma transformação significativa na 
cultura organizacional. 
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O EU DENTRO DO COLETIVO

Toda empresa é constituída por pessoas individuais 
que se agregam para atingir uma meta. É o soma-
tório de “Eus pessoais” em prol do “Eu coletivo”. 

Vamos exemplificar considerando a empresa da qual 
você participa como sendo uma bola. Pode ser indivi-
dual, coletiva, nacional ou internacional. Pode ser mi-
núscula ou gigante, comparada ao universo de organi-
zações existentes.

Imagine uma bola com figuras geométricas dentro. A 
bola pode ser transparente, colorida, com cor opaca, 
com textura, grande ou pequena, do jeito que você 
imaginar. Pode estar preenchida totalmente ou parcial-
mente. Pode estar dentro de outra bola maior, ou es-
tar flutuando ao redor. Os elementos internos podem 
ser semelhantes, ou totalmente diferentes; podem ter 
pontas ou serem arredondados. Como é sua bola?

Você já pensou nisso? 

Não estamos sozinhos. Pertencemos a muitos coletivos 
ao mesmo tempo. 

A fim de maximizar o desempenho do “Eu coletivo”, os 
indivíduos devem ser respeitados, acolhidos e ampara-

dos pela organização em suas necessidades pessoais 
momentâneas. 

Pessoas felizes produzem mais e melhor. Essa 
delicadeza de compreensão pode fazer a dife-

rença para o sucesso. 

Voltando à imagem da bola com formas 
internas, também podemos nos ver 

dessa maneira. Temos nossa individua-
lidade formada por inúmeras formas 

geométricas diferentes, represen-
tando os diferentes papéis que 

desempenhamos.

Portanto, se os “Eus pesso-

ais” se sentirem pertencidos e motivados a agir em con-
sonância com os objetivos maiores da empresa, todos 
saem ganhando. Afinal, seres humanos são seres com-
plexos, compostos, resumidamente, por corpo físico, 
emocional e sensorial.

O corpo físico é o mais concreto e fácil de perceber. 
Caso algo não esteja bem, fica aparente. Perceber essas 
alterações faz parte do entrosamento do grupo, bem 
como o amparo dado a quem estiver precisando.

O corpo emocional às vezes transborda e é só aí que 
pode ser percebido pela equipe, pois se torna físico. É 
algo sutil e individual, influenciando e sendo influencia-
do por questões físicas. Requer cuidados de equilíbrio. 

Já o sensorial é formado pelas sensações que podemos 
perceber de nós mesmos, por meio dos nossos senti-
dos: tato, olfato, paladar, audição, visão; e também sen-
sações internas, por exemplo: dores. Depende muito 
do treino da atenção para reconhecer pequenos sinais 
dessas questões. Muitas vezes a pessoa nem percebe 
que está desenvolvendo sintomas.

O estresse, angústia, dúvidas, insegurança, isolamento, 
são bastante conhecidos dos profissionais comprome-
tidos com os resultados finais das empresas às quais 
pertencem, incluindo os administradores e executivos. 
Uma terapia pessoal poderá ser a ajuda necessária, pon-
tual, para a manutenção da saúde física e emocional dos 
funcionários. Isso poderá trazer grandes vantagens para 
a empresa, inclusive diminuindo o turn-over e melho-
rando o ambiente de trabalho.

A Psicologia atual dispõe de inúmeras ferramentas que 
podem auxiliar a liberar e ressignificar senso percepções 
(Felt Sense) que podem se transformar em sintomas 
como enxaquecas, gastrites, problemas coronários, pâ-
nico, entre outros. 

Assim como a velocidade de atuações administrativas 
está cada vez mais rápida, novas técnicas psicoterápi-

*Paola Maria Uchôa Fagundes
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cas também podem facilitar aos indivíduos a prestarem 
atenção a si próprios, liberando energias estagnadas e se 
comprometendo com a sua parcela de colaboração aos 
“Eus coletivos” aos quais pertencem. Existem terapias 
de duração breve que costumam ser de doze a quinze 
semanas.

Pensando na máxima: informação é poder, podemos 
nos voltar para nós mesmos e perceber a importância 
do processo interno de autoconhecimento e desenvol-
vimento de sensações e percepções individuais, equili-
brando o “Eu pessoal” aos “Eus coletivos”, facilitando o 
fluir da vida.

*Paola Maria Uchôa Fagundes  
é Administradora;

Psicóloga especializada em Arteterapia
e Somatic Experiencing (traumas)

paolauchoa@yahoo.com.br
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*Alan Felipe Caires  
é Administrador; Coordenador do Curso de Administração na Universidade Anhanguera 

de São Paulo – Campus Santo André; Bacharel em Teologia; Tecnólogo em Gestão de 
Pessoas nas Organizações; Professional Personal Coaching ®; MBA Gestão Estratégica 

de Negócios - Anbima CPA 10; MBA Gestão de Projetos; Pós-Graduado em Gestão 
Industrial e Pós-Graduado em Didática e Metodologia no Ensino Superior.

          alan.caires@gmail.com 

*Alan Felipe Caires

Nos dias de hoje observam-se pessoas com muitas 
deficiências ao desenvolver suas tarefas e proces-
sos organizacionais.

O que fazer nessa situação: demitir?

Não. Como gestores devemos desenvolver pessoas atra-
vés do processo de aplicação e acreditação do capital hu-
mano nas organizações.

Para isso, é necessário identificar os fatores críticos de su-
cesso e começarmos a aplicar as competências necessá-
rias para o exercício da função.

A ferramenta mais utilizada nesse processo é o 5W2H

• 5W: What (o que será feito?) – Why (por que será 
feito?) – Where (onde será feito?) – When (quando 
será feito?) – Who (por quem será feito?) 

• 2H: How (como será feito?) – How much (quanto 
vai custar?) 

DESENVOLVER E ACREDITAR  
EM PESSOAS É POSSÍVEL EM UMA 
ORGANIZAÇÃO?

O feedback também é muito importante para o colabora-
dor saber que está sendo acompanhado pelo seu líder ou 
coach.

Desenvolver pessoas é um papel extremamente importan-
te para a organização. É gerar competências, habilidades e 
atitudes (CHA) que só os verdadeiros lideres possuem.

Um colaborador comprometido e assíduo com a organi-
zação, porém sem condições de desenvolver a competên-
cia requerida, poderá ser indicado por seu líder para outra 
função ou departamento para reaproveitá-lo, sempre que 
possível, pois o capital humano ou capital intelectual é o 
maior recurso que uma organização possui.

Os líderes são os responsáveis por esse processo, pois 
quem contratou o colaborador foi a organização, a qual é 
responsável por todo desempenho feito por ele, sobretudo 
por seu crescimento profissional e intelectual.
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Nos estudos e no ensino da área da Administração, 
a preocupação com o ambiente interno e exter-
no das organizações e suas diversidades evidencia 

a necessidade de se explorar, além do conhecimento es-
pecífico à ela, o conhecimento de outras áreas, tornando, 
assim, imperativo a adoção de uma abordagem multidis-
ciplinar.

Em sua essência, a abordagem multidisciplinar tem por 
premissa o papel de integrar, pelo uso dos conceitos e pela 
colaboração, as diferentes áreas do conhecimento, trans-
pondo suas fronteiras e estabelecendo uma visão sistêmi-
ca do saber, sem que haja perda de identidade entre elas 
(DURAND, 1993; MORIN, 2002). Esta abordagem se 
faz necessária nos estudos em Administração ao se consi-
derar os conteúdos/temas inseridos no ambiente das orga-
nizações, tais como: globalização econômica, recursos hu-
manos, sistemas de informação, redes de comunicação etc. 

Essa diversidade de temas faz parte do campo de co-
nhecimento da Administração, que se constitui de uma 
variedade significativa de termos e conceitos advindos de 
sua própria área, tanto quanto de outras áreas do conhe-
cimento. Embora, notoriamente, essa questão não invalide 
o caráter técnico e científico que envolve a Administração 
com todas as suas especificidades, observa-se que essa 
formação multidisciplinar incita questionamento sobre os 
conceitos praticados nos estudos da área. Essa questão 
pode ser exemplificada no uso de termos como informa-
ção, que é comumente encontrada no campo de estudo 
de diversas áreas do conhecimento, mas cujo conceito é 

instituído segundo o sistema em que está inserida (RO-
BREDO, 2003). 

Nos estudos em que a conceituação do termo se faz ne-
cessária é possível encontrar uma diversidade de defini-
ções atribuídas à informação que, embora não apresentem 
conformidade na sua formulação - uma vez que trazem 
características inerentes a cada área de conhecimento 
que a conceitua -, elas não são excludentes entre si. Neste 
contexto, observa-se que, possivelmente, essa variedade 
de conceitos que são atribuídos à informação seja decor-
rente da ampla utilização do termo para expressar tanto 
o processo de comunicar, como também aquilo que está 
sendo comunicado. A informação pode ser entendida sob 
três significados distintos (BUCKLAND, 1991): (a) a in-
formação como processo se configura quando acontece 
o ato de informar, ou seja, é essencialmente o processo 
de troca de informação em uma comunicação entre um 
emissor e um receptor; (b) a informação como conheci-
mento é o significado em que a informação se caracte-
riza pelo conteúdo da mensagem (fato, acontecimento 
etc) que é veiculada na comunicação; e (c) a informação 
como coisa é aquela em que se atribui o papel informativo 
a documentos, dados etc. Esse entendimento se reporta 
a qualquer forma de representação tangível, quantificável, 
da informação (sinais, avisos, dados, textos, filmes etc). 

Na literatura, ao se contextualizar o termo informação no 
âmbito da área da Administração e, por exemplo, na área 
da Ciência da Computação é possível verificar, entre os 
autores oriundos destas áreas, a atribuição de conceitos 

*Paulo Antonio da Graça Lima Zuccolotto e Celeste Aínda Sirotheu Corrêa Jannuzzi

A BUSCA POR UMA BASE CONCEITUAL 
NA MULTIDISCIPLINARIDADE  

DA ADMINISTRAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES PARA UMA REFLEXÃO 

SOBRE O TEMA
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semelhantes, tais como: (1) “Dados dotados de relevân-
cia e propósito” (DRUCKER, 1988, p.46); (2) “Dados 
que foram convertidos em um contexto significativo e útil 
para usuários finais específicos” (O’BRIEN, 2004, p.13); 
(3) “Dados apresentados em uma forma significativa e útil 
para os seres humanos” (LAUDON; LAUDON, 2007, 
p.9); e (4) “É o dado trabalhado que permite ao executivo 
tomar decisões” (OLIVEIRA, 2011, p.36). 

A partir desses entendimentos conceituais, se poderia 
pensar que essa relação multidisciplinar do termo informa-
ção apresenta-se tranquila, sem interferências, sem ruídos 
na intercomunicação e no compartilhamento entre a área 
da Administração e, por exemplo, a Ciência da Computa-
ção. No entanto, ao se contextualizar a informação com 
seus significados no âmbito dessas áreas, é possível obser-
var que a ênfase se dá segundo as características de cada 
uma delas.

A Ciência da Computação, por exemplo, traz a informa-
ção como a base de sua investigação científica e, em seu 
escopo, é possível identificar que o significado de maior 
relevância se dá na informação enquanto coisa (represen-
tação tangível da informação). O estudo da informação 
nessa área do conhecimento enfatiza a representação da 
informação quando foca o canal (meio) e as ferramentas 
de suporte para a comunicação, a fim de viabilizar a arma-
zenagem e a disseminação da informação (REZENDE; 
ABREU, 2011).

A Administração, por sua vez, tem na informação como 
conhecimento, e na informação como coisa a base de seu 
entendimento conceitual sobre o termo, imprimindo a 
estes significados pesos praticamente iguais. A ênfase na 

informação como conhecimento é explicada por ser nos 
fatos, acontecimentos etc, ou seja, nos eventos que de-
terminam as operações da organização, que se formaliza a 
base teórica para o funcionamento da organização. A ên-
fase na informação como processo é explicada por ser a 
empresa um sistema, o que determina como fundamental 
a existência do processo de troca de informação entre as 
suas partes interdependentes, para garantir seu funciona-
mento e ordenação (DRUCKER, 1988; CASTELLS, 2007).

 Diante do exposto acima, observa-se que, apesar do con-
senso terminológico e conceitual em relação à informação 
nas áreas da Administração e da Ciência da Computação, 
o seu entendimento ainda depende da interpretação de 
seu significado em cada área. Ao se estudar a informação 
sabe-se que esta deve ser definida segundo o sistema no 
qual está inserida, ou seja, seu conceito deve ser interpre-
tado de acordo com o contexto de cada sistema. Esse deve 
ser o entendimento do saber multidisciplinar.

Todavia, contrariando essa percepção multidisciplinar, ob-
serva-se que termos de outras áreas do conhecimento são 
literalmente absorvidos na Administração, inclusive na for-
ma de sua aplicação. Daí se observar que muitos temas são 
inseridos na área sem qualquer alteração na sua aplicação, 
sem uma preocupação de discutir os termos e conceitos 
sob a luz dos objetivos aos quais a área efetivamente se propõe.

Eis um alerta muito importante! No saber multidisciplinar 
da Administração não basta apenas compartilhar, pro-
mover o consenso de termos e conceitos. É de extrema 
relevância que não se perca de vista o campo de estudo 
da área, os objetivos para os quais os conceitos devem ser 
interpretados.  

*Celeste Aínda Sirotheu
Corrêa Jannuzzi é Administradora;

Professora e Pesquisadora da Faculdade de 
Administração do CEA - PUC - Campinas (SP)

celeste.jannuzzi@puc-campinas.edu.br

*Paulo Antonio da Graça 
Lima Zuccolotto 

é Administrador;
Professor da Faculdade de Administração do

CEA – PUC – Campinas (SP)
paulozuccolotto@puc-campinas.edu.br
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UM DIA VOCÊ ACORDA NO MEIO DA 
MADRUGADA COM UMA IDEIA QUE PARECE 
SER SIMPLESMENTE GENIAL. OS ESPECIALISTAS 
CHAMAM ESTE FENÔMENO DE “INSIGHT”. ESSA 
IDEIA PARECE SER TÃO PERFEITA QUE VOCÊ 
ACORDA COM A INCRÍVEL SENSAÇÃO DE DEVER 
FEITO. EM ALGUNS CASOS, PESSOAS CHEGAM A 
ACORDAR, ANOTAR A IDEIA E VOLTAR A DORMIR. SUA 
SENSAÇÃO É QUE A IDEIA DEVE SE MATERIALIZAR. SIM, 
É ISSO, A SUA IDEIA É PERFEITA E ABSOLUTAMENTE NADA 
PODE DAR ERRADO. E, ASSIM, VOCÊ SE CONVENCE QUE QUE 
DEVE DAR INÍCIO AO INCRÍVEL PROCESSO DO EMPREENDER...

Mas o que significa empreender? O conceito de empreendedorismo foi utilizado inicialmente pelo 
economista Joseph Schumpeter, em 1950. De acordo com Schumpeter, “sem inovação, não 
há empreendedores, sem investimentos empreendedores, não há retorno de capital e o capi-

talismo não se propulsiona.

O dicionário define empreendedorismo como a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e 
realizar projetos, serviços, negócios. E ainda como a inciativa de implementar novos negócios ou 
mudanças em empresas já existentes, gerenciamento que envolve alterações, inovação e riscos.

Para Peter Drucker, o empreendedorismo pressupõe uma economia empreendedora  

*Maria Valeria Espinos Guerra Martins 

EMPREENDER
DÁ DOR!
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de testá-la. Verifique como o seu protótipo se comportará. 
É possível que as pessoas gostem muito da ideia, ou não. 
Várias dúvidas e um pouco de frio na barriga.  

REGRA 5 – NÃO DESISTA

Você terá algumas noites difíceis! Serão noites mal dor-
midas arrumando mais algumas funções ou simplesmente 
dando soluções às questões fundamentais do futuro do 
seu negócio. Sim, você descobrirá que errou em algumas 
coisas. Isso faz parte do processo. Nesse momento, você 
parte para o primeiro reparo e gasta dinheiro para consertar 
seu próprio erro.

Alguns passos à frente, você descobre que errou de novo 
ao chamar determinado fornecedor. E novamente isso 
pode doer. Então você descobre que não tem mágica: 
ninguém conhece seu negócio melhor que você mesmo. 
Volte a alguns passos para trás. Tem sim uma boa dose de 
planejamento, de execução bem-feita. Lembre-se cada 
passo, cada erro, cada acerto, podem doer muito ou pouco 
e eles irão doer! Deve ser por isso que a fantástica palavra 
“empreendedor” tem DOR no final.

E se você falhar, lembre-se que faz parte do jogo! Comece 
tudo de novo. É errando que a gente aprende! Não desista 
nunca! Lembre-se do que diz Augusto Cury: “Ser um em-
preendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. 
É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É ca-
minhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É 
tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de 
que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não 
esperar uma herança, mas construir uma história.... Quan-
tos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus te-
mores bloquearam seus sonhos?

“é um evento tanto cultural e psicológico, quanto econô-
mico ou tecnológico." Possivelmente, esses traços de di-
namismo e movimento possam ser encontrados, nos dias 
atuais, em especial, se observarmos a economia brasileira.

O conceito do empreendedorismo está sendo muito usado 
no âmbito empresarial e está relacionado com a criação de 
empresas ou produtos novos. Atualmente em um país em 
crise aparecem como uma solução mágica para resolver 
todos os problemas. A promessa de “ser dono do próprio 
negócio” seduz. A ideia mágica e perfeita do seu sonho, pa-
rece muito simples: é apenas uma questão de equacionar 
as coisas, certo? Errado! Não é tão simples quanto parece. 
Existem algumas regras para que isso seja simples assim.

REGRA 1 – TIRAR A IDEIA DA SUA CABEÇA E 
COLOCÁ-LA NO PAPEL

Parece fácil não é mesmo? É só começar a escrever! Tirar 
a ideia da cabeça e colocar no papel significa que a partir 
desse momento essa ideia é passível de ser compartilhada 
e até mesmo “roubada”, e isso dá muito medo. Superado 
o medo, você finalmente coloca a sua ideia no papel. Não 
entre em pânico. A síndrome do papel branco também vai 
aparecer. Por onde começar? Comece escrevendo, sem 
se preocupar com a estética. Procure se concentrar na so-
lução: sua ideia servirá para ajudar as pessoas em resolver 
algum problema ou alguma dor.

REGRA 2 – PROJETOS TÊM NOME E SOBRE-
NOME

Bons projetos têm nome. A partir daí você começa a sentir 
um pouco mais do peso da responsabilidade: dar um nome 
para o seu projeto. É a mesma sensação de dar o nome para 
um de seus filhos. Mas lembre-se, em um negócio serão 
necessárias algumas “mães” e “pais” para dar corpo à sua 
ideia e finalmente ela conseguir se materializar. Incubadoras 
podem ser uma boa forma de iniciar o seu projeto.

REGRA 3 – MODELO DE NEGÓCIOS

O modelo de negócio é a forma como você ganhará di-
nheiro, como a sua ideia será monetizada. Para facilitar a sua 
vida, procure modelos visuais – eles lhe ajudarão a organizar 
melhor as ideias. Aqui vai a minha sugestão: o BP Canvas é 
muito simples. Lembre-se, o modelo de negócio é dinâmi-
co e passível de ser revisto a todo instante. Não se esqueça 
de que você está motivado e vai conquistar o mundo!

REGRA 4 – MATERIALIZE A IDEIA

Faça um protótipo funcional da sua ideia. Agora é a hora 
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Cada vez mais empresas estão transformando seus 
modelos de gestão ao adotar o sistema lean, filoso-
fia originária do modelo Toyota, adotada por com-

panhias de diversos setores e em grande parte do mundo.

Trata-se de um sistema que visa identificar as atividades que 
agregam valor aos clientes (o que eles estão realmente dis-
postos a pagar) e eliminar os desperdícios, as atividades que 
não agregam valor (o que eles não estão dispostos a pagar). 
Isso sempre por meio do envolvimento das pessoas, em to-
dos os níveis, na resolução de problemas e na implementa-
ção de melhorias.

No Brasil, esses conceitos e práticas começaram a chegar 
mais fortemente há cerca de 20 anos, trazidos principal-
mente pela indústria automotiva. Hoje, está em quase to-
dos os setores econômicos. Do setor automotivo migrou 
para as demais manufaturas, foi para a área de serviços e 
atualmente está se disseminando, por exemplo, em hospi-
tais, clínicas, seguradoras e bancos.

Nos últimos 18 anos, o Lean Institute Brasil (lean.org.br) – 
entidade sem fins lucrativos de São Paulo, cuja missão é 
disseminar esse sistema pelas organizações brasileiras – já 
realizou eventos envolvendo milhares de pessoas, fez pro-
jetos com centenas de empresas, disponibilizou inúmeros 
manuais didáticos e livros e capacitou milhares de profis-
sionais.

Trata-se de um movimento mundial. Hoje o instituto brasi-
leiro, o segundo a ser criado globalmente, faz parte de uma 
rede de “institutos lean” presentes em 20 países, em cin-
co continentes, reunidos numa entidade mundial chamada 
Lean Global Network (leanglobal.org).

Assim, não se trata mais de saber se esses conceitos e prá-
ticas se aplicam a outros setores. O grande problema que 
se revela atualmente, então, é “como adotar” e, mais do que 
isso, “como aprofundar” e garantir a sustentação do sistema 
lean ao longo do tempo, mudando a maneira de trabalhar e 
de pensar na empresa.

*José Roberto Ferro

JORNADA LEAN SUSTENTADA
É que boa parte das companhias que adotam a gestão lean 
enfrentam diversas dificuldades. Elas conseguem resulta-
dos impressionantes no início, como grandes aumentos de 
produtividade, qualidade, liberação de capacidade, melhoria 
da entrega e satisfação dos clientes, além de enormes re-
duções de custos, tempos e espaços. Mas após isso, muitas 
não conseguem manter as novas práticas, deixam os re-
sultados se perder parcialmente ou ainda não conseguem 
aprofundar a implementação na empresa toda. Os resul-
tados iniciais não se sustentam e muitas vezes companhias 
retornam a práticas antigas.

Por causa disso, desenvolvemos recentemente uma série 
de questionamentos e perguntas para ajudar as empresas a 
implementarem de forma correta o sistema lean, para que 
a transformação seja profunda, dê resultados sustentáveis e 
não efêmeros.

Essa concepção foi denominada de “Lean Transformation 
Framework” (LTF) e reúne as 5 dimensões fundamentais 
para se basear a transformação lean, resumidas a seguir.

PROPÓSITO E VALOR PARA OS CLIENTES

É a essência do sistema e deve ser o ponto de partida de 
uma transformação lean. Significa definir claramente qual é 
a necessidade da empresa, sempre sob a ótica do valor para 
os clientes. Devemos definir claramente qual o problema 
específico, estratégico ou operacional, que será resolvido. 

Liderança
Gestão
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E muitas companhias falham justamente nesse início, pois 
não conseguem definir claramente o propósito da mudan-
ça esperada através da gestão lean. Fazem isso de forma 
vaga e genérica. E erram ao acreditar que o sistema lean 
é apenas uma “série de ferramentas” e não uma mudança 
integral de gestão que deve ocorrer.

MELHORIA DOS PROCESSOS

O passo seguinte é identificar quais processos precisam 
ser melhorados, a forma de fazer o trabalho na empresa, 
para resolver o problema definido. Não se trata de fazer 
melhorias sem ter um foco claro. Mas sim de melhorar os 
processos de produção de acordo com o problema que foi 
identificado. Para isso, às vezes é necessário mapear os flu-
xos de valor envolvidos, analisando o conteúdo do trabalho 
relacionado, verificando os desperdícios, os problemas e 
como resolvê-los. Sempre no sentido de gerar mais valor e 
eliminar os desperdícios.

CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS

Mas para que o problema identificado possa ser resolvido 
pode-se considerar necessário aumentar a capacitação de 
todos os envolvidos direta e indiretamente. Trata-se de uma 
capacitação baseada na resolução dos problemas específi-
cos que foram identificados nos passos anteriores. Isso sig-
nifica transformar todos os colaboradores em “soluciona-
dores de problemas” que, para tanto, usem cotidianamente 
o método científico na companhia. Não é fácil fazer isso, 
principalmente na nossa cultura corporativa de esconder 
problemas “debaixo do tapete”. Mas não se implementará 
lean de verdade sem provocar essa mudança.

ESTILO DE LIDERANÇA E SISTEMA DE GESTÃO

Será necessário abordar o estilo de liderança, os hábitos, 
práticas e comportamentos dos líderes para que o pro-
blema definido possa ser efetivamente resolvido. Aquele 
líder tradicional, autoritário, que busca sempre dar soluções 
prontas, ou seja, o típico “herói” corporativo, deve dar lugar 
ao líder “questionador”, que provoque as pessoas a pensar 
e a encontrar as próprias soluções. Um líder que busque 
desenvolver os colaboradores e não simplesmente man-
dar neles. E que exerça a liderança com base no respeito 
às pessoas. Isso significa romper com estruturas de gestão 
tradicionais que historicamente foram baseadas nesse tipo 
tradicional de liderança e implementar novas práticas e sis-
tema de gestão.

PENSAMENTO BÁSICO

A base para que tudo isso ocorra será, então, mudar as for-
mas de pensar na empresa, seus valores e credos. São aque-

les pressupostos que formam a “cultura” de uma empresa 
e que numa transformação lean quase sempre precisam 
mudar radicalmente. Significa transformar aquela menta-
lidade típica e tradicional de “comando e controle” em um 
pensamento de que todos na companhia fazem parte de 
uma grande “cadeia de ajuda e suporte” que busca cotidia-
namente melhorar o trabalho de todos, visando sempre a 
resolução de problemas, a eliminação de desperdícios e a 
agregação de valor para os clientes. E isso, acredite, é muito 
diferente da mentalidade dominante nas empresas tradi-
cionais.

Para entender mais sobre o “Lean Transforma-
tion Framework” (LTF) há uma série de conteúdos 
no site do Lean Institute Brasil. Por exemplo, o arti-
go “Cinco questões para avançar a transformação lean”  
(http://zip.net/bttnYh) ou o vídeo “Modelo de Transforma-
ção Lean” (http://zip.net/bstntJ).

Acreditamos que cada vez mais empresas continuarão a 
adotar e a se aprofundar na implementação desse sistema 
de gestão. E olhar para essas dimensões do LTF ajudará 
muito.

Implementar a gestão lean não é fácil. É preciso tentar e 
reconhecer a profundidade e a abrangência dessa trans-
formação para poder enfrentar esse desafio. Pode parecer 
óbvio e simples. Mas é profundo e complexo, pois tende 
a transformar radicalmente conceitos, modos de pensar 
e práticas tradicionalmente existentes. Quer sua empresa 
esteja tomando as primeiras iniciativas quer já esteja mais 
avançada, entender e praticar o LTF será o passo certo nes-
se momento de sua jornada lean.
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Nunes (2015) ressalta que a convivência humana 
é inerente a toda sua existência, portanto, somos 
afetados por nossa habilidade de nos relacionar-

mos com outras pessoas, individualmente ou com grupos. 
Entende-se por relações interpessoais o relacionamento 
entre as pessoas, compreendendo-as e respeitando sua 
personalidade. Dentro do sistema empresarial, pode-se 
dizer que existem a organização técnica e a organização 
humana, que são inter-relacionadas e interdependentes.

A organização humana não é somente um grupo, uma 
equipe, um conjunto de indivíduos, pois cada um tem seus 
próprios sentimentos, interesses, desejos, frustrações, 
necessidades físicas e sociais, relacionados à sua própria 
história de vida. As verdadeiras relações humanas são pro-
veitosas e importantes de se praticarem, pois evitam com-
portamentos desajustados, que foram gerados por insatis-
fações; mantêm o bem-estar individual e coletivo e, acima 
de tudo, proporcionam segurança, paz e tranquilidade aos 
indivíduos e à empresa.

As modernas teorias de educação e administração mos-
tram a tendência de atribuir importância crescente aos 

COMPORTAMENTO  
DO LÍDER COMO 
FATOR 
DETERMINANTE  
NA EFETIVIDADE  
DE UMA EQUIPE

fatores emocionais e à criatividade na aprendizagem, na 
liderança e na participação em grupo. Emoções e sen-
timentos são hoje considerados tão essenciais quantos 
ideias e conhecimentos em quaisquer situações humanas 
e se constituem em fatos reais ou variáveis de uma situ-
ação, não mais elementos acessórios menosprezados. Há 
necessidade, também, de se focalizar o preparo para lidar 
eficazmente com o papel “Homem” na organização, ou 
seja, respeitar e reconhecer a sua necessidade de cres-
cimento, autonomia e participação e realização.

Ser humano e empresa são, no dia a dia, interde-
pendentes e, portanto, precisam estar dispostos 
a colaborar entre si, constantemente. O ide-
al da integração é conseguir fazer com que 
não haja duas entidades distintas, mas, 
sim, apenas duas partes do mesmo todo. 
Esta consciência possibilita a existên-
cia de conflitos e ideias, benéficos e 
enriquecedores, e não a existência 
de conflitos entre pessoas, ma-
léficos e empobrecedores.

*Danilo Nunes
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O PROCESSO DE LIDERANÇA

Entende-se que, se há liderança, é porque existem lideres 
e liderados. Liderança é o processo que resulta da interação 
e integração desses dois sujeitos.

A literatura existente é muita rica quando retrata os am-
bientes, climas e resultantes desse processo e tem-se que 
o exercício efetivo da liderança existirá quando houver não 
só a preocupação com os processos propriamente ditos, 
mas, também, com a percepção dos envolvidos, sendo que 
o fortalecimento do coletivo se dará quando fortalecidas as 
características de cada participante de um grupo. 

A diversidade está, quando falamos em comportamento, 
no respeito à pluralidade e nas competências e habilidades 
das pessoas. A soma das individualidades constitui o senti-
do amplo do grupo. Murray (2012), quando da abordagem 
do que os seguidores querem e esperam dos seus líderes, 
leva-nos a diversas reflexões tais como: “um diretor pode-
ria ser liderado por um subordinado, quando parte de uma 
equipe é quem determina o grau de oferta”. Fica muito 
difícil de enxergar essa realidade no contexto cooperativo 
atual, pois, por mais que os conceitos estejam migrando 
para um cenário mais amplo, mais flexível, mais hetero-
gêneo, uma parte significativa das pessoas que ocupam 
cargos de liderança ainda reside sob a cultura da formação 
tradicional na qual a hierarquia é a base do poder organiza-
cional e quase que a única referência para isso.

Ainda nesse contexto, em uma nova reflexão, Murray 
(2012) nos traz agora a percepção da contratação daque-
les que serão os líderes de uma organização. Ao pesquisar 
o que empresários procuram como características quando 
da contratação de líderes para suas organizações, as habili-
dades mais constantes foram:

a) intelecto puro e capacidade para pensar estrate-
gicamente e com clareza;

b) capacidade para escolher as pessoas certas e de-
pois alinhá-las à uma causa;

c) capacidade para inspirar pessoas e levá-las com 
você;

d) ser um bom comunicador e um bom ouvinte;

e) ser uma pessoa que goste de estar com pessoas, 
ser desafiadora e ao mesmo tempo incentivadora, ca-
paz de criar uma cultura forte e um conjunto compar-
tilhado de valores e

f) ter um forte sentido de missão, dentre outros. 
(Murray, 2012, p.73)

No encaminhamento dessas questões, o referido autor ra-
tifica uma premissa fundamental para que se tenha efetivi-
dade em um processo de liderança, ou seja, ninguém pode 
liderar alguém se não inspirar confiança. Os liderados não 
confiam em seus líderes se não souberem quem efetiva-
mente eles são.

Com um olhar mais apurado no mercado corporativo, 
percebe-se uma transição, ou pelo menos uma preocupa-
ção nesse processo, das mais tradicionais linhas de gestão, 
mesmo sabendo que elas ainda existem, em que prevalece 
o autoritarismo, a centralização e os modelos mais auto-
cráticos, para uma linha mais participativa, que envolve as 
pessoas e as tornam partícipe dos processos. 

Pode-se entender que há, de fato, um espelhamento dos 
liderados para com seus líderes que podem surtir efeitos 
negativos ou positivos.

Bergamini (2009) acredita que os líderes mais bem acei-
tos e, portanto, mais positivamente considerados pelos 
seguidores escolheram previamente um modelo da forma 
de liderar. Não se consegue improvisar, de uma hora para 
outra, a melhor forma de dirigir pessoas de um determina-
do grupo. A boa liderança exige a compreensão do mundo 
em que vivem os liderados.

A referida autora ratifica esse pensamento, pois, para pes-
soas que trabalham numa comunidade organizacional, é 
necessário sentir que essa comunidade se interessa por 
elas, da mesma forma que espera que os seus empregados 
também estejam interessados em seu destino empresarial.

*Danilo Nunes  
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A administração permite que o profissional atue em 
diversas áreas de uma empresa. Após graduado o  
 administrador é capacitado para atuar em finan-

ças, produção, planejamento, vendas, marketing, recursos 
humanos dentre outras áreas existentes. Quando o jovem 
administrador inicia a sua carreira é extremamente normal 
ele não ter conhecimento sobre todas as atividades envol-
vidas no escopo das áreas e, assim, os pais e outras pessoas 
que figurem como sua referência podem se tornar facili-
tadores e mediadores da aprendizagem por meio de uma 
prática dialógica e reflexiva. 

O direcionamento dessas lideranças para a vida profissio-
nal serve perfeitamente como uma técnica de mentoring. 
Por mais que elas não possam assumir os papeis ou enfren-
tar os desafios, são capazes de contribuir com seus conhe-
cimentos e experiências, destacando pontos de atenção 
para serem considerados ao se tomar uma decisão. Quan-
do o jovem profissional se depara com um problema, po-
de-se tornar difícil realizar uma análise do todo e, a visão de 
uma pessoa externa em relação ao assunto pode fazer toda 
a diferença na busca pela solução.

A experiência atual é a da complexidade e a atuação no 
campo da administração requer uma abordagem sistê-
mica, independentemente da posição que ocupemos nas 
organizações pois as soluções que construímos exigem de 
nós o domínio e aplicação do conhecimento especializado 
e simultaneamente integrado com a visão, missão e valores 
que norteiam a atividade empresarial.

O mentoring é uma técnica promissora para a expansão das 
habilidades do administrador e para o aprofundamento de 
percepções e análises com foco em desenvolvimento pro-

fissional. Ao 
ser acompa-
nhado o jovem 
administrador 
pode desenvolver 
e aprimorar virtudes 
como relacionamento 
interpessoal, elaboração 
de visão crítica perante fa-
tos e, construção da visão 
macro do negócio e da sua 
carreira. Esse aconselhamento 
é permeado por reflexões focadas 
na discussão de tópicos pertinentes 
ao seu desenvolvimento e crescimento 
profissional.

Pessoas que doam seu tempo para o acon-
selhamento profissional a partir de sua experi-
ência em determinada área contribuem para que 
os profissionais mais jovens desenvolvam um ra-
ciocínio lógico e intuitivo afim de conseguir enxergar 
o todo e não apenas o detalhe de fatos e ideias - aqui 
se torna extremamente válida a troca de experiências vi-
venciadas, assuntos sobre atualidade e informação. Antes 
de iniciar um momento de mentoring, o jovem profissional 
deve buscar o autoconhecimento e para isso, nada melhor 
que a criação de uma análise SWOT pessoal. 

De forma simples, deve-se mapear as suas forças, fraque-
zas, ameaças e oportunidades que o mercado de trabalho 
ou a empresa em que atua lhe proporciona. Ao longo do 
processo de aconselhamento, essa análise tende a mudar 
e por isso deve ser atualizada e refeita de forma a concluir 

MENTORING
COMEÇA 
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*Gabriela Samara Dias
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quais foram os ga-
nhos e crescimentos 

adquiridos.  

A construção da análise 
SWOT permite o desenvol-

vimento da visão macro, pois 
deve-se buscar o bônus e o ônus 

dos pontos fortes e fracos. Por 
exemplo, se identificar pontos posi-

tivos como domínio de uma segunda 
língua, graduação completa, conheci-

mento de diferentes culturas, torna-se ne-
cessário analisar o conjunto de oportunidades 

que estes pontos podem proporcionar na vida 
profissional. A conclusão da análise aponta que 

por se conhecer diferentes culturas o profissional 
tende a lidar com maior facilidade com pessoas de 

outra nação ou crença. 

O acompanhamento do profissional mais experiente deve 
ajudar o receptor a criar uma visão estratégica de curto e 

longo prazos. Essa é uma forma para iniciar o processo de 
sempre olhar o cenário macro na vida profissional.

Quando o jovem profissional possui seus pais ou pessoas de refe-
rência como mentoring, ele poderá avançar no seu processo de to-

mada de decisões e de novos desafios. Eu gosto de dizer que o meu 
pai é meu mentoring #1 pois devo a ele grande parte do meu sucesso. Desde 

criança ele me ensinou a importância de se relacionar e respeitar todas as 
pessoas que cruzam nossos caminhos. Quando criança isso sempre me per-

mitiu fazer novos colegas, hoje isso facilita o meu relacionamento com cola-
boradores de forma natural incrementando o meu networking, que é extrema-

mente valorizado nas empresas. 

Deixo aqui meu convite para sempre buscar opiniões de outras pessoas que querem 
nosso bem e, também, permanecer abertos às necessidades daquelas que fazem parte 

dos nossos relacionamentos tanto no mundo corporativo quanto na sociedade.

O aconselhamento de um mentoring deve agregar valor à nossa visão sobre carreira e desenvol-
vimento profissional e, contribuir cada vez mais para olharmos além do óbvio. 
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SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
E ECO-EFICIÊNCIA:
ECO-REPUTAÇÃO,
ECO-INOVAÇÃO E
MANUFATURA VERDE

Nesta era de crescimento do comércio global, as 
empresas certamente almejam o aumento dos 
seus empreendimentos tanto no ambiente local 

como no mercado internacional. Contudo, tais organi-
zações devem se adequar às exigências da legislação e do 
seu ambiente de negócios. As multinacionais sentem ainda 
mais intensamente essa necessidade, pois para elas é fun-
damental serem reconhecidas e bem vistas pelas agências 
reguladoras, funcionários, sindicatos, fornecedores e clien-
tes. Nesse contexto, a preocupação com sustentabilidade 
ambiental se torna cada vez mais importante para as orga-
nizações. Uma vez que a preservação do meio ambiente é 
cada vez mais uma prioridade para as empresas, importa 
compreender os principais aspectos relacionados com a 
aplicação dos princípios de sustentabilidade ambiental re-
lacionados com eco-eficiência, que são eco-reputação, 
eco-inovação e manufatura verde. O entendimento des-
sas dimensões é relevante para os gestores que necessitam 
coordenar a alocação de recursos, muitas vezes escassos, 
de modo a obter o melhor resultado ambiental possível 
tanto para a empresa, seus acionistas e clientes, como 
também para a sociedade. 

Os conceitos aqui apontados são relacionados com eco-

-eficiência (eco-reputação, eco-inovação e manufatura 
verde). Eles não excluem da empresa as preocupações e 
responsabilidades com as dimensões sociais e econômicas 
da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade indica que, 
por sua igual importância, a dimensão social, economia e 
ambiental devem ser analisados juntos. A própria definição 
de eco-eficiência combina benefícios ambientais e eco-
nômicos para as organizações. Por isso, acredita-se que as 
empresas apresentem vasto potencial de aumento de de-
sempenho em eco-eficiência e que, consequentemente, 
pode ajudar as organizações a combinar o seu crescimento 
econômico com a preservação da natureza.

A primeira dimensão da eco-eficiência é chamada de eco-
-reputação. Ela é parte da estratégia de posicionamento 
ambiental da empresa, uma vez que envolve orientação 
estratégica a ser desenvolvida no longo prazo. Por seus be-
nefícios comerciais, as organizações podem adotar práticas 
de negócios sustentáveis como resposta às expectativas e 
demandas das partes interessadas, principalmente seus 
clientes. Por exemplo, na medida em que os consumido-
res se conscientizem sobre a necessidade de proteger o 
meio ambiente, sua preferência por produtos sustentáveis 
pode favorecer a expansão da empresa e aumentar a sua 

*Maria Laura Ferranty Maclennan 
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reputação corporativa. Logo, ações de eco-reputação es-
tão direcionadas a tornar os públicos de interesse (clientes, 
fornecedores, sociedade civil) conscientes e participantes 
dos esforços da empresa para aplicar processos que resul-
tem em melhorias ambientais e, assim, aperfeiçoar a sua 
imagem corporativa perante o mercado e sociedade. Logo, 
trata-se de investimento a ser alcançado no longo prazo 
realizado em parceria com os clientes da empresa. A eco-
-reputação passa a se tornar parte dos critérios de escolha 
na aquisição de bens pelos consumidores.

A segunda dimensão na agenda ambiental da empresa é 
a eco-inovação. Ela combina os benefícios econômicos 
advindos da inovação com a diminuição do consumo de 
recursos naturais, atuando com foco em economia de 
energia, insumos e a reciclagem de peças e componen-
tes. A eco-inovação envolve desde a criação de novos 
produtos mais eficientes do ponto de vista econômico e 
ambiental, até o desenvolvimento de processos e sistemas 
que minimizem o consumo de recursos naturais durante os 
processos produtivos. Por sua natureza “ganha – ganha”, a 
eco-inovação é uma tendência que estimula não somente 
as empresas como também as agências reguladoras e go-
vernos a repensarem o ambiente de negócios onde ope-
ram. Nesse sentido, as empresas são estimuladas a desen-
volver soluções radicalmente novas, e não permanecer no 
patamar de se almejar somente ganhos incrementais nos 
produtos e processos produtivos. 

Finalmente, o conceito de manufatura verde (ou green 
manufacturing) surge da incorporação de objetivos am-

bientais nas atividades produtivas da indústria. Esse con-
ceito considera os impactos ambientais da atividade em-
presarial ao longo do ciclo de vida do produto, indo além da 
atividade produtiva da empresa por meio do envolvimento 
dos seus parceiros- clientes, fornecedores e funcionários. 
Por isso se considera na manufatura verde todo o processo 
produtivo, desde a aquisição e transporte de mercadorias, 
manufatura como também a venda de itens usados, sobras 
de estoques não comercializados, ou produtos devolvidos. 
A manufatura verde consolida ações de reciclagem, uso de 
matérias-primas seguras, design, durabilidade dos produ-
tos, economia de insumos, diminuição ou substituição de 
materiais tóxicos, ações de combate à poluição e o con-
sumo de energia. Uma manufatura verde pode diminuir o 
uso de matéria-prima e também reduzir a espessura das 
embalagens, entregando bens com ganhos, não somente 
de custos, como também do ponto de vista da sustenta-
bilidade ambiental.

Logo, os princípios de eco-eficiência devem ser incorpo-
rados pelos gestores, pois ainda são escassas as diretrizes e 
orientações para que os empresários coloquem na agenda 
ambiental a administração dos processos da cadeia produ-
tiva da empresa. A origem da adoção de iniciativas de eco-
-eficiência parte não somente dos valores da empresa e 
de seus princípios éticos como também das oportunidades 
comerciais originadas nessas iniciativas. Portanto, se faz 
necessário incorporar os princípios de eco-eficiência nos 
relatórios corporativos, gestão da cadeia de valor, gestão 
da produção, sites das empresas e, principalmente, na sua 
agenda estratégica. 

*Maria Laura Ferranty Maclennan  
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Economia Subterrânea é a soma dos produtos, bens 
e serviços que escapam dos controles oficiais e que 
no Brasil vem crescendo de forma mais acelerada 

do que a economia formal, segundo pesquisa realizada 
pela FGV, encomendada pelo Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial.

Esse maior crescimento é fruto de diversos fatores, dentre 
os quais podemos mencionar: maior facilidade para con-
tratar e demitir, queda das exportações e a elevação da 
carga tributária.

Com a burocracia e a dificuldade de se operar no mercado 
formal, além da alta carga tributária, a economia subterrâ-
nea transformou-se em uma opção mais atrativa na ab-
sorção de investimentos.

Décadas atrás, a economia subterrânea não era considera-
da pelas autoridades, mas sabe-se hoje que ela representa 
uma importante fatia do PIB de nossa economia.

Além de ofertar bens e serviços, não oferecidos pela for-
mal, a economia subterrânea também gera empregos e 
renda e possui uma dinâmica própria, resultante das forças 
de mercado que buscam uma maior flexibilidade na ope-
ração das atividades que envolvam moeda ou troca, por ra-

ECONOMIA 
SUBTERRÂNEA

zões fiscais ou burocráticas.

Facilmente observadas, as 
estatísticas oficiais sobre a eco-
nomia informal indicam o quão 
regulado é o mercado de trabalho 
brasileiro, que coloca em torno de 
30% de seus empregados em situações 
diferentes das determinadas legalmente.

O desenvolvimento da economia subterrâ-
nea é um claro sinal de que existe algo de erra-
do no aparato institucional do país.

É importante ressaltar que somente um combate à 
redução da economia subterrânea não seria suficiente 
para a ampliação da economia formal. O combate à in-
formalidade deve se concentrar em suas causas, que são a 
elevada carga tributária e a rigidez do mercado de trabalho, 
que eleva em muito os custos da mão de obra.

Somando-se a essa medida e igualmente importante seria 
a efetivação da reforma tributária e a constante luta contra 
a corrupção que vem sangrando os mercados mundiais.

Felizmente, no caso brasileiro, estamos vivenciando uma 
nova perspectiva que poderá impactar na mudança de 

*João Batista Pereira Jr.
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uma cultura que dá maior importância à existência de leis 
do que sua aplicabilidade e efetivo monitoramento. Sinais 
dessa mudança já começam a aparecer nos meios de co-
municação, alavancados pelo dedicado trabalho dos órgãos 
públicos federais, responsáveis pela condução desse pro-
cesso e ampliação da cidadania, com ampla participação 
dos entes representativos da sociedade.

Essas medidas complementares se tornam necessárias 
uma vez que apenas uma repressão mais severa com rela-
ção às suas atividades econômicas ocasionaria uma eleva-

ção do desemprego, queda da renda e redução dos bens e 
serviços ofertados no mercado e agravamento dos proble-
mas sociais.

Projetos integrados e estratégicos de médio e longo prazos 
podem se traduzir em instrumentos eficazes para tornar a 
economia formal menos onerosa, mais atrativa e factível 
para todos os agentes econômicos e sociais. O estímulo 
à economia formal gera riqueza para toda a sociedade de 
forma que os seus cidadãos experimentem o tão desejado 
ciclo virtuoso de ganhos crescentes.

Referência Bibliográfica:
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) 
e FGV/Instituto Brasileiro de Economia, Índice da 

Economia Subterrânea.



09 DE SETEMBRO
DIA DO ADMINISTRADOR

A ADM e o Sindaesp desejam a você, que faz da 
capacidade de liderar, de arriscar e de tomar decisões 

uma ferramenta para o desenvolvimento e o sucesso das 
suas empresas, um Feliz Dia do Administrador.

Parabéns!

ADM - Associação Brasileira de Administração
Sindaesp - Sindicato das Empresas de Administração no Estado de São Paulo

Lembre-se que como administradores somos um agente de transformação.
Valorize a nossa profissão.

Participe das atividades das entidades que nos representam.

Adm. Carlos Eduardo Uchôa Fagundes
Presidente da ADM e do Sindaesp
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