


• Reconhecer os tipos de ambiente organizacional e a dinâmica 
ambiental;

• Definir os conceitos de missão, visão, objetivos e estratégia 
organizacional;

• Indicar as características organizacionais adequadas aos diferentes 
ambientes de negócios
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• Cada determinada Estratégia Organizacional deve corresponder um

Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas, que deve ser parte

integrante do planejamento estratégico da organização.

• Quase sempre o primeiro busca uma maneira de integrar a função de

Gestão de Pessoas nos objetivos globais da empresa.

3



Refere-se à organização como uma totalidade e indica como a estratégia

global deverá ser formulada e executada. Suas principais características são:

• É holístico e sistêmico, envolve o todo organizacional em relação ao

contexto ambiental.

• Seu horizonte temporal é de longo prazo.

• É definido pela cúpula da organização

4



• A missão deve traduzir a filosofia da organização, que

é geralmente formulada por seus fundadores ou

criadores por meio de comportamentos e ações;

• A missão funciona como o propósito orientador para

as atividades da organização e para aglutinar os

esforços dos seus membros;

• Pode ser definida em uma declaração formal e

escrita, o chamado credo da organização, para que

funcione como um lembrete periódico a fim de que

os funcionários saibam para onde e como conduzir

os negócios.

A definição da missão organizacional
deve responder a três perguntas
básicas:

1. Quem são?
2. O que fazem?
3. E por que fazem o que fazem?
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Visão é a imagem que a organização

tem a respeito de si mesma e do seu

futuro. É o ato de ver a si própria

projetada no espaço e no tempo;

A visão representa o destino que se

pretende transformar em realidade, a

imagem que as pessoas que

trabalham na organização gostariam

que ela realmente fosse;

A missão e a visão proporcionam os
elementos básicos para a definição dos
objetivos globais e a formulação da
estratégia organizacional.
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Objetivo é um resultado desejado que se busca alcançar em determinado período e

deve atende alguns critérios:

Ser focalizados 
em um resultado

Ser relacionados 
com determinado 

período
Ser consistente

Ser específico Ser mensurável Ser alcançável
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1. Objetivos rotineiros

• objetivos do cotidiano e que servem como padrões de desempenho do dia a dia.

2. Objetivos de aperfeiçoamento:

• objetivos que servem para melhorar e alavancar os atuais resultados da
organização no sentido de aperfeiçoar e incrementar aquilo que já existe.

3. Objetivos inovadores

• objetivos que incorporam ou agregam algo totalmente novo à organização.
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• A estratégia organizacional refere-se 
ao comportamento global e integrado 
da empresa em relação ao ambiente 
que a circunda;

• É definida pelo nível institucional da 
organização;

• É projetada no longo prazo;

• Envolve a organização na totalidade;

• É um mecanismo de aprendizagem 
organizacional
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O Benchmarking nada mais é do que um processo de investigação em

que uma empresa determina, de forma sistemática, quão competitivos

são seus processos frente aos dos concorrentes, através da comparação

com outras empresas, integrantes do mesmo ambiente em que ela está

incluída.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Definir os objetivos organizacionais. Dar exemplos

2. Quais são as diferenças entre objetivos rotineiros, inovadores e de

aperfeiçoamento?

3. Qual é o papel do benchmarking na Gestão Pessoas?
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