
Administração
Prof. Esp. André Luís Belini
Bacharel em Sistemas de Informações
MBA em Gestão Estratégica de Negócios



2

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 7 – Planejamento Estratégico

Conteúdo:

• Planejamento Estratégico

Referências para a aula:

• No seu PLT, essa aula está localizada/baseada no conteúdo do capítulo 7 .
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Características do Planejamento Estratégico

1. É projetado no longo prazo

2. Está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa

3. Envolve a empresa como um todo

O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e

sistemática de decisões acerca de empreendimentos que afetam ou

deveriam afetar toda a empresa por longos períodos de tempo.
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A convergência da estratégia organizacional no 
planejamento estratégico
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As etapas do planejamento estratégico
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O modelo stakeholder
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O desdobramento do P.E. em Planos Táticos e 
Operacionais
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Hierarquia de objetivos



10

Administração por Objetivos (APO)

• Com a administração por objetivos (APO), a ênfase, antes colocada nas

“atividades-meio”, foi deslocada para os objetivos ou finalidades da empresa.

• A APO é uma ferramenta administrativa por intermédio da qual os gerentes

superiores e subordinados de uma empresa em conjunto suas metas comuns e

especificam áreas de responsabilidade de cada posição em relação aos

resultados esperados.
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O desdobramento dos objetivos empresariais
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Administração por Objetivos (APO)
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Análise do ambiente geral

• O ambiente geral envolve fatores que influenciam todas as organizações sem

qualquer distinção, embora com diferentes impactos, a saber:

1. Fatores tecnológicos

2. Fatores políticos

3. Fatores econômicos

4. Fatores legais

5. Fatores sociais

6. Fatores demográficos

7. Fatores ecológicos
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Análise do ambiente de tarefa

• O ambiente de tarefa representa o nicho ambiental mais próximo e imediato de

cada organização.

• A análise ambiental deve focalizar especificamente aspectos do ambiente de

tarefa da empresa, como:

1. Consumidores ou usuários

2. Fornecedores de recursos
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Forças externas que reconfiguram a organização
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A análise ambiental de Porter
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Análise SWOT
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O processo de formulação estratégica
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Estratégia Empresarial



20

As alternativas estratégicas
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Balanced Scorecard (BSC)

• O Balanced Scorecard (BSC), foi inicialmente criado como um sistema de

avaliação de desempenho organizacional. Seus autores, Kaplan e Norton,

verificaram que os sistemas de avaliação então adotados consideravam apenas

indicadores financeiros, que por sua vez, por si só, não representam

perfeitamente a eficácia da empresa.

• Em seguida, o BSC avançou para uma representação equilibrada e organizada

de indicadores financeiros e operacionais com base em uma tabela (scorecard)

com quatro perspectivas:

1. Perspectiva financeira

2. Perspectiva do cliente

3. Perspectiva dos processos internos

4. Perspectiva do aprendizado e cresimento
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Mapa estratégico do BSC
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Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?



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

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


