


AULA 13 – PLANEJAMENTO
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Objetivos

• Explicar e exercitar as ideias de planejamento e estratégia
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1) Liderar é a arte de inspirar pessoas, porem nem sempre um bom
administrador é um bom líder. Nesse aspecto o que caracteriza liderança?

A liderança pode caracterizar o respeito tanto para quem dirige como para
quem é dirigido dentro de uma organização, estando relacionado a promoção
da autonomia e cooperação entre as pessoas. Ainda está relacionado a
inspiração na realização dos sonhos e formação de novos líderes.
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2) Cite cinco qualidades de bons líderes.

• Paciência

• Integridade

• Honestidade

• Compromisso

• Resultados
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3) Mudanças nas relações interpessoais de trabalho podem interferir na
eficiência e eficácia do trabalho realizado, diferencia eficiência de eficácia.

Enquanto eficiência está diretamente ligada
a como as coisas devem ser feitas (aos
meios), a eficácia refere-se aos resultados a
serem alcançados pelas empresas (aos fins).
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4) O trabalho em equipe é uma forma de melhorar a eficácia do trabalho, de
que forma a habilidades de um líder pode influenciar em um trabalho em
equipe?

• Ser exemplo
• Paixão
• Organização
• Delegação
• Responsabilidade
• Comunicação
• Saber ouvir
• Conhecer sua equipe
• Ser também um discípulo
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Definição de Planejamento

• Planejar é definir objetivos ou resultados a serem
alcançados;

• É definir meios para possibilitar a realização de
resultados;

• É interferir na realidade, para passar de uma situação
conhecida a outra situação desejada, dentro de um
intervalo definido de tempo;

• É tomar no presente decisões que afetem o futuro,
para reduzir sua incerteza
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• O processo de planejamento consiste em
definir planos;

• Em essência, um plano contém os
objetivos e as formas de realiza-los;

• Planejar é um processo, os resultados são
os planos.

Definição de 
objetivos

Definição de 
meios de 
execução

Definição de 
meios de 
controle

Definição de Planejamento



9

Decisões de 
planejamento 

externo

Decisões de 
planejamento 

interno

A criação de qualquer organização 
começa com decisões 

interdependentes. Com a 
passagem do tempo, mudam as 

circunstâncias que determinam a 
escolha de um objetivo

Definição de Planejamento
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FORÇAS INTERNAS
• Disponibilidade ou escassez de 

recursos;
• Motivações dos administradores;
• Problemas e oportunidades em geral

FORÇAS EXTERNAS
• Concorrência;
• Fornecedores;
• Clientes;
• Problemas e oportunidades em 

geral

OBJETIVOS

Forças que produzem objetivos
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• Um plano é resultado do processo de
planejamento;

• Alguns planos são informais ou
implícitos e não chegam a ser
registrados no papel;

• Em sua maioria, os planos precisam
ser explicitados, formalizados e
escritos, para:

•documentação, 

comunicação, 

definição de responsabilidades, 

atendimento de exigências legais, 

avaliação e aprovação...

Plano
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• Uma organização deve atender a quatro
requisitos básicos na elaboração de seus
planos:

1. Base sólida de informações;

2. Definição precisa de objetivos;
3. Previsão de alternativas

4. Predominância da ação

Planejamento Eficaz


