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Cronograma das Aulas. Hoje você está na aula

Semana Tema

01 Apresentação do PEA. Fundamentos da Administração: O que é a administração de empresas

02 Fundamentos da administração: As empresas

03 Contexto organizacional: O ambiente das empresas

04 Contexto organizacional: A tecnologia e sua administração

05 Contexto organizacional: Estratégia empresarial

06 Planejamento empresarial: Planejamento estratégico

07 Planejamento empresarial: Planejamento tático / Estudo de caso

08 Planejamento empresarial: Planejamento operacional

09 Avaliação Parcial

10 Organização empresarial: Desenho organizacional

11 Organização empresarial: Desenho organizacional

12 Organização empresarial: Modelagem do trabalho

13 Organização empresarial: Gerência

14 Organização empresarial: Supervisão

15 Controle da ação empresarial: Controle estratégico

16 Controle da ação empresarial:  Controle tático / Estudo de caso

17 Controle da ação empresarial:  Controle operacional

18 Prova Escrita Oficial

19 Revisão e preparação para a avaliação substitutiva

20 Prova substitutiva
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Aula 3

Conteúdo:

• Contexto Organizacional: o ambiente das empresas

Referências para a aula:

• No seu PLT, essa aula está localizada/baseada no conteúdo do capítulo 4 .
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O contexto em que as empresas operam
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O ambiente das empresas

Objetivos desse capítulo:

• Analisar o ambiente onde as empresas vivem e como elas o percebem e o

interpretam.

• Proporcionar uma visão do ambiente geral e do ambiente de tarefa das

empresas, bem como sua dinâmica e seu comportamento.

• Verificar como as empresas fazem a análise ambiental

• Discutir o “imperativo ambiental”
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O ambiente e a empresa

• Para conhecer uma empresa, é preciso compreender também o contexto no

qual ela está inserida.

• O ambiente representa todo o universo que envolve externamente a empresa; é

tudo aquilo fora dela.

• O ambiente é a própria sociedade que, por sua vez, é constituída de outras

empresas e organizações, clientes, fornecedores, concorrentes, agências

reguladoras, etc.
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Características das empresas bem sucedidas

• São lucrativas, isto é, geram riquezas

• Alcançam longevidade

• São saudáveis, pois não tem conflitos duradouros

• São inovadoras: tem imaginação e criatividade

• São flexíveis

• São admiradas, porque inspiram outras

• Têm identidade própria, ou seja, um cultura especial

• São os melhores lugares para se trabalhar

• Produzem retorno para todos os stakeholders
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Seleção ambiental

• As empresas não são capazes de absorver e compreender todas as condições

variáveis e mutáveis do ambiente de uma só vez, principalmente pelo fato de

algumas delas estarem sujeitas a múltiplas influências que as empresas não

podem sequer visualizar, entender, prever ou controlar.



9

Percepção ambiental

• As empresas percebem subjetivamente os ambientes de acordo com suas

expectativas, experiências, desafios, convicções e motivações.

• A maneira pela qual uma empresa percebe e interpreta seu ambiente pode ser

completamente diferente da percepção e interpretação que outra empresa tem a

respeito do mesmo ambiente.

• Em outros termos, a percepção ambiental depende muito do que a empresa

considera relevante no seu ambiente.
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Limites ou fronteiras

• As linhas imaginárias definem o que é a empresa e o que é o ambiente. Servem

para delimitar ou separar a empresa do contexto ambiental eu a envolve.

• Os limites ou fronteiras entre empresa e ambiente podem ser definidos tanto em

termos de espaço, de tempo, de valores e atitudes de seus empregados, em

termos legais, ou ainda, em termos fiscais, quanto por meio de uma infinidade

de outras abordagens.

• Uma dificuldade inerente no estudo das relações entre as empresas e seu

ambiente reside no fato de que a empresa deve ser diferenciada do seu

ambiente, ou seja, deve existir alguma separação entre a empresa e seu

ambiente.
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Derrubando fronteiras organizacionais

• Algumas empresas estão derrubando suas fronteiras externas para aumentar a

integração com suas entradas e saídas e, com isso, ampliar resultados.

• Elas estão aumentando seus relacionamentos com clientes (saídas) e

fornecedores (entradas) e os atraindo cada vez mais para dentro de seus

processos decisórios.

• As ferramentas utilizadas para tal são baseadas em Tecnologia de Informação e

Comunicação (TIC), sendo as principais:

� CRM (Customer Relationship Management)

� SCM (Supply Chain Management)
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Variáveis do ambiente geral

• O ambiente geral é constituído por um conjunto complexo de variáveis que

atuam de forma dinâmica e interativa, formando um dinâmico capo de forças:

1. Variáveis tecnológicas: a tecnologia representa um dos aspectos ambientais

mais críticos devido à profunda influência e ao forte impacto que exerce sobre

as empresas, sua administração e, principalmente, sobre suas operações.

2. Variáveis políticas: decorrentes da política e dos critérios de decisão adotados

pelo governo federal, estadual e municipal, bem como pelos governos

estrangeiros.

3. Variáveis econômicas: decorrentes do contexto econômico geral.

4. Variáveis legais: referem-se ao contexto de leis e normas legais que regulam,

controlam, incentivam e restringem determinados tipos de comportamentos

empresariais.
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5. Variáveis sociais: como a empresa é ao mesmo tempo uma organização social

e uma unidade econômica, ela está sujeita a pressões sociais e a influências do

meio social e cultural onde está situada.

6. Variáveis demográficas: referem-se às características da população, raça,

religião, distribuição geográfica, distribuição por sexo e idade, etc.

7. Variáveis ecológicas: referem-se ao quadro físico e natural que rodeia

externamente a empresa.
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A empresa como um sistema adaptativo
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Interface

• Interface é uma palavra utilizada para descrever a área de contato entre uma

empresa e seu ambiente.

• É no ponto da interface que as entradas e as saídas passam dos limites ou

fronteiras entre uma empresa e o seu ambiente.

• Como sistemas abertos, as empresas se caracterizam por uma enorme

variedade de interfaces com seu contexto ambiental.
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Setores do ambiente de tarefa

• O ambiente de tarefa da empresa é constituído de quatro setores principais:

• Consumidores ou usuários dos produtos ou serviços da empresa. Em geral,

este setor é chamado mercado de clientes ou consumidores e se encarrega de

absorver as saídas ou resultados da atividade empresarial

• Fornecedores de recursos, isto é, os fornecedores de capital e dinheiro, de

materiais, de pessoal, de equipamentos ou serviços e de espaço de trabalho.

• Concorrentes: tanto para mercados quanto para recursos

• Grupos reguladores: incluem governo, sindicatos, associações entre empresas,

associações de classe, ONGs e outros órgãos
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A empresa e o seu ambiente
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Restrições, coações, contingências, problemas, 
ameaças e oportunidades
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Restrição

• É uma limitação causada pelo ambiente, que reduz o grau de liberdade da

empresa.

• É o caso do salário mínimo, do tabelamento de preços pelo governo ou do

racionamento de certos recursos escassos.
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Coação

• É uma imposição coercitiva do ambiente, à qual a empresa não se pode furtar.

• É o caso de pedidos de falências
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Contingência

• É um evento futuro provável que pode afetar seriamente o trabalho de uma

empresa, como greve, guerra, mudanças de preços ou política governamental
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Problema

• É um evento corrente que afeta desfavoravelmente o desempenho empresarial,

como a quebra de um equipamento ou atraso no fornecimento de matéria

prima.
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Oportunidade

• É uma situação potencialmente favorável que deve, quando localizada e

reconhecida, ser explorada pela empresa
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Ameaça

• É um evento que produz alguma forma de perigo ou cerceamento da atividade

empresarial.
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Homogeneidade X Heterogeneidade



26

A influência do ambiente na estrutura e 
comportamento das empresas
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Reconhecimento do ambiente de tarefa

• O reconhecimento do ambiente de tarefa corresponde ao primeiro passo de

uma análise ambiental:

1. Quais são os clientes?

2. Quais são os fornecedores de seus recursos?

3. Quais são os concorrentes para suas entradas e saídas?

4. Quais são as agências regulamentadoras?

• Cada um desses elementos do ambiente de tarefa pode ser uma organização,

um grupo, uma instituição ou até um indivíduo.
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Cenários

• O mapeamento ambiental permite vislumbrar o que ocorre no contexto

ambiental em um dado momento.

• Tanto o ambiente geral quando o ambiente de tarefa podem ser devidamente

mapeados e caracterizados dentro de uma gestão do conhecimento estratégico

da empresa.

• O mapeamento ambiental constitui os olhos e os sentidos da empresa, sua

visão periférica a respeito do ambiente onde ela vive, opera e produz resultados.

• Cenários são estudos do futuro para se construir diferentes imagens e visões

alternativas favoráveis ou desfavoráveis do ambiente futuro de negócios e suas

interligações.
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Diferenciação X Integração

• Diferenciação: é a divisão da organização em subsistemas ou departamentos,

cada qual desempenhando uma tarefa especializada em um contexto ambiental

também especializado.

• Integração: é o oposto da diferenciação e corresponde ao processo gerado por

forças ambientais para alcançar a unidade de esforços e a coordenação entre

os vários subsistemas ou departamentos da empresa
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Características das organizações mecanísticas

1. Estrutura burocráticas que se baseiam em minuciosa divisão de trabalho

2. Cargos ocupados por especialistas, com atribuições definidas e delimitadas

3. Elevada centralização das decisões

4. Hierarquia de autoridade rígidas

5. Sistemas simples de controle

6. Sistemas simples de comunicação

7. Predomínio da interação vertical entre superior e subordinado

8. Ênfase nas regras e nos procedimentos formalizados por escrito

9. Ênfase nos princípios universais da Teoria Clássica.
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Características das organizações orgânicas

• Estruturas organizacionais flexíveis

• Os cargos são continuamente alterados e redefinidos

• Descentralização relativa das decisões

• Hierarquia flexível

• A amplitude de controle do supervisor é mais ampla

• Maior confiabilidade nas comunicações informais

• Predomínio da interação lateral sobre a vertical

• Ênfase nos princípios da Teoria das Relações Humanas
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Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?



Prof. André Luís Belini 
E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/


