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PRINCÍPIOS BÁSICOS CONCEITO

CHIAVENATO MAXIMIANO

Etimologia – Latim

AD = DIREÇÃO

MINISTER = SUBORDINAÇÃO

Administrador é aquele que presta 
serviço para outro

Tipo de esforço sinérgico (conjunto) 
com alto grau de racionalidade para 

a conquista de um resultado que não 
estaria presente de forma autônoma 

ou autossuficiente.

CONCEITO

• Administrar é todo o esforço para gerar algum 
resultado.

OBJETO DA ADMINISTRÃÇÃO

ORGANIZAÇÃO
empreendimento

Empresa

Entidade

Instituição, etc

PESSOAS

RECURSOS

VISANDO UM 
RESULTADO

ADMINISTRAR

• Segundo Chivinato administrar é estabelecer 
metas e operacionalizar seu alcance.

FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

PLANEJARP
O
D
C

ORGANIZAR

DIRIGIR

CONTROLAR
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ELEMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO

MEN - PESSOAS

6 M
MONEY - DINHEITO
MATERIAL - MATERIAL
MACHINARY - MAQUINÁRIO
MARKETING - MKT

MANAGEMENT - GESTÃO

NÍVEIS DA ORGANIZAÇÃO

Estratégico

Tático

Operacional

Diretores 
trabalha os temas mais amplos da organização

Muito Amplo
Alto Grau de complexidade

Longo Prazo de decisões

Gerência
Trabalha de mãos dadas com o estratégico e operacional

Média Amplitude
Médio Grau de complexidade

Médio Prazo de decisões

Operários
Trabalha o dia a dia da organização

Pouco Amplo
Baixo Grau de complexidade

Curto Prazo de decisões

HABILIDADES DO ADMINISTRADOR

• Conceitual Entendimento do contexto

Capacidade de entender a realidade de como o
negócio se insere no mercado.
EX.: MC Donald´s Ele está em quase todos os países do mundo. E
para se inserir em outros países com o mesmo sucesso os EUA, ele
teve que estudar os costumes alimentares de outros locais e
adequar em seu cardápio. Na Índia eles não comem carne de vaca, a
habilidade conceitual dos administradores do MC Donald´s foi
alterar o menu, utilizando ingredientes veganos, frango ou peixe
com temperos e especiarias indianas.

HABILIDADES DO ADMINISTRADOR

• Humana Pessoas: necessidades e interesses

É a habilidade essencialmente voltada para a
gestão de pessoas.

Entender o comportamento pessoal, motivação,
influência de poder.

Capacidade de dirigir e liderança.

HABILIDADES DO ADMINISTRADOR

• Técnica Atividade, métodos para realizar
tarefas.

Capacidade técnica = saber fazer e executar
tarefas.

HABILIDADES                   NÍVEIS 

CONCEITUAL

HUMANA

TÉCNICA

ESTRATÉGICO

TÁTICO

OPERACIONAL

Essa relação não significa que não ocorra as habilidades
em apenas cada nível, e sim a habilidade que se
sobressai, mas pode ocorrer as habilidades nos três
níveis.
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SETORES DA SOCIEDADE

1º

2º 3º

4º

1º Setor = Estado
2º Setor = Mercado
3º Setor = ONG’s
4º Setor = “Submundo”

SETORES DA SOCIEDADE

Características principais:
1º Setor = Estado
Balança financeira = Soma de receitas e despesas = 
neutra. Estado não visa lucro.
Foco – Bem estar social
Interesse atendido = Interesse público

SETORES DA SOCIEDADE

Características principais:
2º Setor = Mercado ou Iniciativa Privada
Balança financeira = Soma de receitas e despesas = 
positiva. Mercado visa lucro.
Foco – Resultados corporativos
Interesse atendido = clientes

SETORES DA SOCIEDADE

Características principais:
3º Setor = ONG’s ou OSC - Organizações da 
sociedade civil
Balança financeira = Soma de receitas e despesas = 
neutra. Mercado não visa lucro.
Foco – Atender a população assistidas (atendidas)
Interesse atendido = população atendida + bem 
comum

SETORES DA SOCIEDADE

Características principais:
4º Setor = “submundo” (enriquecimento ilícito
Balança financeira = Soma de receitas e despesas = 
Positiva. 
Visa sempre lucro.
Foco – Crescimento pessoal 
Interesse atendido = Interesse pessoal com 
atividade ilícita.
Ex.: Tráfico, campanhas de corrupção ou cartéis.


