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Introdução...

Durante anos a administração passou por

vários processos de mudanças, seja para melhor

ou para pior, tudo dependeu de diversos cenários

de cada época.



Introdução...

Revolução Francesa;

Revolução Industrial;

Democratização de países;

Guerra do Paraguai

Várias Guerras no Brasil (Farrapos)





O que é...

“A tarefa da administração envolve

a interpretação de objetivos a fim de

transformá-los em ação

organizacional por meio de

planejamento, da organização, da

direção e do controle.”
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O que é...

“Administrar é o ato de realizar

coisas por intermédio de pessoas”
American Management Association.



Funções...

Porém, quando as organizações possuem fins

lucrativos (empresas, sociedade de economia

mista, instituições bancárias) fica mais evidente a

necessidade da administração.

Por que?

Objetivos claros e bem definidos.



Funções...

“O setor social sem fins lucrativos é aquele em

que a administração é mais necessária hoje em dia; é

ali que a administração sistemática, baseada na

teoria e guiada por princípios, pode render os maiores

resultados em menos tempo.” DRUKER

Exemplos?



Funções...

Grupo Realizar TarefasConduzir

Administrad

or
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Papéis...

Assim como o mundo, hoje em dia, o

conceito de Administração Geral está mudando.

Não existe o executivo capaz de administrar tudo

de maneira eficiente, em qualquer país, empresa

ou setor.



Papéis...

Cada organização é única, com

características próprias e devo ser adotado um

modelo de administração que se adapte as suas

nuances.



Papéis...

A autoridade formal atribuída ao

administrador possibilita o desempenho de papéis

interpessoais, que, por consequência, suportam

papéis informacionais, sendo esses dois conjuntos

facilitadores do desempenho de papéis decisórios.



Papéis...

PAPÉIS 

INTERPESSOAIS:

- Símbolo;

- Líder;
- Elo de ligação;

- Experiente;

PAPÉIS 

INFORMACIONAIS

- Monitor;

- Disseminador;
- Porta-voz;

- Instrutor;

PAPÉIS DECISÓRIOS

- Empreendedor;

- Solucionador;

- Alocador de 

recursos;
- Negociador;

- Articulador;



Organização...

Tais perfis dependem da estrutura

organizacional da instituição, pois dentro do

organograma delas estarão definidas as

responsabilidades de cada gestor/setor.

EXEMPLO?



Organização...

Exemplo Público



Organização



Organização...

Exemplos Privado



Organização



Responsabilidades

Responsabilidade (ou competências) são

atribuições inerente ao Cargo/Função dentro da

estrutura organizacional.



Habilidades

Nível Institucional

Nível Gerencial

Nível Operacional
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