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RESUMO 

 

É notório que à concorrência entre empresas se torna cada vez mais acirrada com 

passar dos anos, e as empresas necessitam melhorar seus processos para atender 

às expectativas de mercado. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo geral 

dissertar a respeito das funções administrativas e a correção de falhas na gestão 

organizacional, tendo assim, solucionado a problemática em entender como as 

funções administrativas e o ciclo PDCA auxiliam na gestão empresarial. O tipo de 

pesquisa realizada neste trabalho foi uma Revisão de Literatura no qual foi realizada 

consultas a livros, dissertações e artigos científicos. Dessa forma, este trabalho atinge 

seu objetivo, de maneira que o mesmo evidencia a importância de se realizar um plano 

e segui-lo com fidelidade para a realização dos objetivos empresarias, e os desafios 

em organizar recursos materiais e humanos, direcionar e motivar pessoas, controlar 

e corrigir possíveis falhas que possam comprometer a realização dos objetivos 

traçados durante o planejamento. 
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ABSTRACT 

It is notorious that competition between companies becomes more and more fierce 

over the years, and companies need to improve their processes to meet market 

expectations. In this context, this work has as general objective to discuss 

administrative functions and the correction of failures in organizational management, 

thus solving the problem in understanding how the administrative functions and the 

PDCA cycle help in business management. The type of research carried out in this 

work was a Review of Literature in which consultations were carried out on books, 

dissertations and scientific articles. In this way, this work reaches its goal, so that it 

shows the importance of realizing a plan and following it with fidelity to the achievement 

of business objectives, and the challenges in organizing material and human 

resources, directing and motivating people, control and correct possible failures that 

could compromise the achievement of the objectives set during the planning. 

 

Key-words: Plan; Organize; Direct; Control; Correction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É consenso que devido ao mercado que se mostra em crescente 

competitividade, as empresas buscam melhoria em seus processos para alcançar 

seus objetivos, e assim atingir o retorno esperado de suas ações. Porém, para atingir 

seus objetivos as empresas, independentes do setor de atuação, devem possuir 

organização, direcionamento, controle, e o mais importante: devem seguir um plano 

que seja capaz de levá-la ao alcance de seus desejos. 

Possuir uma boa administração interna é sempre importante, pois, as funções 

administrativas (planejar, organizar, direcionar e controlar), e a manutenção e 

melhoria dos processos, são etapas essenciais para se atingir um alto nível de 

excelência na gestão da maioria das empresas, não apenas do setor industrial, mas 

também, das mais diversas áreas de atuação. Pois, quando elaboradas e aplicadas 

de maneira correta, essas etapas são capazes de levar a empresa a alcançar a 

eficiência necessária para se atingir os objetivos estipulados e, consequentemente, a 

eficácia. 

Contudo, o problema de pesquisa é: Como as funções administrativas e o ciclo 

PDCA auxiliam na gestão das empresas? Pergunta essa, que serviu de base para a 

realização deste trabalho de conclusão de curso, e sua resposta encontra-se explícita 

no decorrer dos capítulos deste trabalho. 

Compreende-se a importância da gestão para a obtenção do sucesso das 

empresas. E com isso em foco, o objetivo geral desse trabalho é dissertar a respeito 

das funções administrativas tendo assim evidenciado como contribuem para a 

realização de uma gestão eficiente das empresas e como o ciclo PDCA pode contribuir 

para a manutenção e melhoria da gestão. Os três objetivos secundários que se 

relacionam diretamente com o objetivo geral são, sequencialmente: discorrer como o 

planejamento pode ser realizado; expor a função controle e a importância da liderança 

para gerar motivação nos funcionários; e apresentar a função controle e a correção 

de falhas através do ciclo PDCA. 

Considerando-se que este trabalho teve como intenção dissertar a respeito das 

funções administrativas e do ciclo PDCA, o tipo de pesquisa realizada neste trabalho 

foi uma Revisão de Literatura, no qual foi realizada consultas a livros, dissertações e 

artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: 

livros, artigos científicos, revistas, etc. O período dos artigos pesquisados foram os 
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trabalhos publicados nos últimos 12 anos, dando preferencias para as obras 

publicadas recentemente.   As palavras-chave utilizadas na busca foram: “planejar”, 

“direcionar” e “corrigir”. Os principais autores que serviram de base de conhecimento 

para a construção desse trabalho de conclusão de curso são: Idalberto Chiavenato, 

Heilborn, Lacombe, Falconi, entre outros. 



 15 

2. O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO COMO FUNÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Afim de expor a importância do planejamento nas organizações empresariais, 

faz-se necessário a exposição e a dissertação da Função Planejar. Para isso, afim de 

evidenciar esses pontos citados, esta obra será baseada nos mais diversos autores 

que possuem reconhecido conhecimento sobre o assunto. Desta forma, o 

planeamento é mostrado como peça fundamental para o sucesso empresarial. 

Para Chiavenato (2010, p. 32) em tempos passados, cerca de 5 mil anos antes 

de cristo, os sumérios registravam, através de escrituras suas atividades de comércio 

e governo, de modo a se utilizarem desses registros. A função do planejamento e da 

organização na construção de monumentos históricos como as pirâmides do Egípcias, 

as comunicações e organizações no vasto império romano e entre outros 

acontecimentos, deixam claro que, num passado distante o uso de itens 

administrativos fez-se necessário para realização de negócios, empreendimentos. 

Heilborn e Lacombe (2008, p.45) salienta que a mudança radical levou alguns 

séculos para ocorrer, assim, tendo início na Revolução Industrial, no século XVIII, 

nesse período as oficinas artesanais, foram substituídas pelas fábricas, e o trabalho 

artesanal pelo industrial. Porém, apenas em 1903, com os estudos do Engenheiro 

Frederick Taylor, o primeiro livro sobre as teorias da administração foi escrito. 

Para Chiavenato (2014, p.136), planejar antecipadamente quais são os 

caminhos que devem ser percorridos para que se possa alcançar os objetivos de uma 

organização, tão quanto o que deve ser feito para alcançar os desejos da empresa, é 

um ato indispensável para a prosperidade de toda e qualquer empresa independente 

do campo de atuação. 

Para Graeml (2007, p.45) é fundamentalmente por meio de planos, que os 

gerentes identificam com mais exatidão o que a organização precisa fazer para ser 

bem-sucedida. Os objetivos devem ser estabelecidos com base em alguma 

metodologia, plano ou lógica, de forma a evitar que as ações não sejam associadas a 

meros palpites e suposições 

Para Chiavenato (2014. p.136), o planejamento fixa rumos, focaliza o futuro e 

está voltado a continuidade e a sustentabilidade da empresa. O planejamento exige 

que as decisões, sejam tomadas embasada em fatos e dados concretos, uma vez 

que, quando baseadas em palpites ou suposições, o risco de insucesso pode ser 
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grande. Portanto, o planejamento define o que deve ser feito, quando deve ser feito, 

por quem deve ser feito e a maneira que deve ser feito. 

Contudo, para Slack et al. (2006, p.232), uma estratégia não é garantia de que 

o que se imaginou irá se realizar, mas sim uma propensão de que o esperado ocorra, 

pois, os planos são inspirados em expectativas. Porém agir sem uma estratégia, é um 

erro que provavelmente leva ao fracasso. 

Para Chiavenato (2010, p.190) as empresas não operam tendo como base o 

improviso, e que as empresas não funcionam ao acaso, pois o plano deve nortear 

toda sua estrutura e operações. Planejar, que também é a função inicial administrativa, 

onde é necessário interpretar a missão organizacional, os objetivos da empresa, e 

também os meios necessários para a realização dos objetivos com a máxima de 

eficácia possível. É necessário que no planejamento se realize algumas vertentes, 

como por exemplo: deliberar a missão, objetivos e prioridades; precisar como estão 

as coisas no momento; desenvolver estimativas quanto as condições possíveis no 

futuro; encontrar os caminhos para que se alcance o foi determinado; efetuar o que 

se foi traçado e realizar avaliações dos resultados. 

Segundo Heilborn e Lacombe (2008, p.166) O planejamento possui vários 

componentes, entre eles, tem-se: as estimativas e projeções, os cenários. Os 

objetivos gerais e setoriais, programas, planos, entre outros. Destacando-se: a missão 

e a visão de uma organização, que são muito importantes em um processo de 

planejamento estratégico, pois dão um norte para todos os atores envolvidos nesse 

processo. Esse autor salienta ainda a importância da missão organizacional de uma 

empresa, e diz que a missão é a razão de existir da mesma. A missão É o motivo pelo 

qual ela foi criada, o que ela veio contribuir ou resolver na sociedade. A missão serve 

para deixar claro qual é a função maior daquela organização, para definir quais serão 

as necessidades que devem ser atendidas e buscar o comprometimento dos 

colaboradores. Outro termo que também merece destaque, é a “definição do negócio”. 

Basicamente, a definição do negócio determina o raio de atuação da organização e 

suas atividades principais em um determinado momento. Já a visão é um destino 

desejado. Uma organização deve saber aonde quer chegar, quais são seus objetivos 

maiores. 

Para Chiavenato (2010, p.203) existem tipos de planejamento que trabalham 

em conjunto em prol dos objetivos da empresa. Planejamentos, estes, que funcionam 

de maneira conjunta e simultaneamente, de modo que todos estão ligados uns aos 
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outros e buscando-se dessa maneira, atingir os resultados esperados. Ainda segundo 

o autor, os tipos de planejamento são os seguintes, e possuem os respectivos 

objetivos: 

 

• Planejamento estratégico: é um somatório de etapas sujeitas a adaptações e 

processos de aprovação, avaliação e também é preciso tomar decisões, onde 

busca-se responder questões simples e necessárias, como: Por qual razão a 

empresa foi criada, o que ela deve fazer e como ela irá fazer. O resultado desse 

conjunto de etapas e ações é um plano que é usado como orientação para um 

prazo futuro, normalmente entre 3 a 5 anos. 

• Planejamento tático: plano que envolve determinadas unidades da empresa, 

como departamento ou divisão. Diferente do citado anteriormente, este plano 

se estende por um médio prazo, comumente durante um exercício de 12 

meses. 

• Planejamento operacional: Possui seu foco no curto prazo, e cobre cada uma 

das atividades e tarefas realizadas individualmente. Preocupasse com o que 

se deve fazer, e como fazer as tarefas quotidianas da empresa. Trata-se da 

orientação ao chão de fábrica, onde ocorre a produção em si. 

Os três tipos de planejamento citados por Chiavenato (2010), podem ser 

visualizados na Figura 1, a seguir: 

 

                        Figura 1 – níveis de planejamento 

 

                     Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014, p.138)     

             



 18 

 A Figura 1 mostra, como forma de complemento ao parágrafo anterior, os 

planejamentos estratégico, tático e operacional, respectivamente, citados de acordo 

com os ensinamentos de Chiavenato (2010). A imagem em forma de pirâmide nos 

mostra a existência de três planejamentos que atuam de forma simultânea e 

complementar uns dos outros, de modo a permitir uma maior eficiência na busca pelos 

resultados esperados. A seguir, na seção 2.1, o planejamento e sua complementação 

será apresentada, na Função Organizar. 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO 

 

O planejamento, como visto anteriormente, é a primeira função administrativa, 

e nessa seção, 2.1, será exposta a segunda função administrativa, denominada 

Organizar, onde através da consulta de obras de autores renomados no assunto, é 

possível perceber a importância dessa função na gestão empresarial, e sua relação 

com o planejamento. 

Para Graeml e Peinado (2007, p.46) após definir os objetivos, ou seja, onde a 

empresa quer chegar, é necessário que as coisas sejam organizadas, de modo que o 

que foi traçado no plano, possa ser colocado em prática, e assim conseguir realizar o 

que se foi proposto. Ficando claro a ligação entre plano e organização, e dessa forma, 

é possível interpretar a organização como uma extensão do plano. A organização é 

vista como a extensão do planejamento, onde o planejamento começa a ganhar forma 

na prática.  

 Heilborn e Lacombe (2008, p.49) seguindo a mesma linha de raciocínio, diz 

que organizar é alocar recursos e pessoas, de modo que é quando se identifica e 

divide o trabalho a ser realizado, sendo a hora na qual se atribui responsabilidades e 

autoridades, e é quando se estabelecem relações entre as pessoas e grupos em pro 

da realização dos objetivos. Nessa fase, busca-se atingir um alto nível de eficiência, 

que é fazer bem feito o trabalho, ou seja, realizar as atividades da maneira mais 

correta possível. É hora de fazer as coisas certas evitando assim desperdícios e 

perdas evitáveis 

Contudo, Chiavenato (2014, p.220) salienta que a partir do planejamento, 

segue-se a organização da ação empresarial, pois uma vez que o plano está feito, 

torna-se necessário dar estrutura e configuração à empresa como um todo. E isso 

deve ocorrer pois deve-se cuidar para que o plano possa ser transformado em ação. 
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De Acordo com Schermerhorn (2006, p.217) a organização formal torna-se 

visivelmente clara quando se observa o organograma da empresa. O gráfico universal 

denominado organograma mostra a estrutura formal da empresa. O organograma é 

conceituado como a representação gráfica e abreviada da estrutura da organização. 

Existem organogramas simples até os mais sofisticados e complexos que possuem 

ainda mais detalhes da estrutura organizacional, porém dificulta a rápida visualização 

do todo. 

Segundo Chiavenato (2014, p. 221) a organização como função administrativa 

faz parte do processo administrativo e envolve necessariamente quatro componentes, 

como pode-se observar a seguir: 

• Tarefas: que são os trabalhos realizados em uma empresa e geralmente é 

fragmentada por um processo de divisão de trabalho que leva em conta a 

especialização das atividades e funções. 

• Pessoas: cada pessoa é designada para ocupar um cargo, que é uma parte 

específica do trabalho global. Essa designação deve levar em conta 

habilidades, interesses, experiencias, e comportamentos de cada indivíduo. 

Cada indivíduo ocupa um cargo numa organização formal. 

• Órgãos: As tarefas e as pessoas são agrupadas em órgãos, como divisão, 

departamentos ou unidades da organização 

• Relações: A buscar por manutenção de um bom relacionamento entre 

indivíduos da organização de modo a manter um ambiente propício à busca 

dos objetivos da instituição. 

Para Heilborn e Lacombe (2008, p.52), em princípio, o organograma tem como 

finalidade representar os órgãos componentes da empresa e tanto quanto possível, 

de forma genérica, as funções desenvolvidas pelos órgãos. Além das vinculações e/ou 

relações de interdependência entre os órgãos, os níveis administrativos que compõem 

a organização a via hierárquica. Eventualmente, nos tipos mais sofisticados, o 

organograma pode ainda representar o nome do dirigente do órgão, o efetivo de 

pessoal do órgão, o tipo de autoridade e/ou de ligação hierárquica existente etc. 

Schermerhorn (2006, p.218) segue a mesma linha de pensamento e afirma que 

os indivíduos devem conhecer melhor o conceito da estrutura na forma de um 

organograma e sua função. A ferramenta citada refere-se a um diagrama que exibe 

as relações de hierarquia e a distribuição formal dos postos de trabalho dentro de uma 

organização onde é possível observar uma relação de hierarquia entre os cargos de 
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uma organização, mostrando que muitas vezes existe uma relação de subordinação 

entre um órgão e outro. Um organograma pode identifica os diversos postos de 

trabalho e cargos, bem como as linhas de autoridade e até mesmo a comunicação 

entre eles. Esta é a estrutura formal, ou a estrutura organizacional em sua forma 

oficial. Ele demonstra como a estrutura organizacional deve funcionar. Observando-

se um organograma, deve ser fácil observar a essa estrutura. A seguir, a Figura 2 

mostra um exemplo simples de funcionamento dessa ferramenta. 

 

                                       Figura 2 - Organograma 

 

            Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014, p.242) 

 

A Figura 2 mostra a estrutura de um organograma, como forma de 

complemento aos parágrafos anteriores, afim de facilitar o entendimento a respeito do 

que é um organograma e sua função na organização das empresas. Com Base nos 

ensinamentos dos autores citados a cima, a figura mostra a divisão e hierarquia entre 

cargos de uma empresa. 

O planejamento e a Organização, como foram exibidos no discorrer deste 

capítulo, são funções administrativas fundamentais na gestão das empresas, de modo 

que, elas auxiliam os gestores na elaboração e execução de um plano. No entanto 

existe uma terceira função administrativa que complemento o planejamento e a 

Organização. Trata-se do Direcionamento, terceira função administrativa exposta no 

próximo capítulo. 
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3 DIRECIONAR: A TERCEIRA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Afim de complementar as informações fornecidas no capítulo anterior, este 

capítulo expõe a terceira função administrativa, chamada de Direcionar. Contudo, o 

objetivo e a importância de direcionar equipes e seus membros para a obtenção dos 

resultados esperados por uma organização, norteiam o desenvolvimento deste 

capítulo. 

Segundo Silva (2008) direcionar é a terceira função administrativa que visa 

dirigir esforços coletivos a para um propósito comum aos objetivos traçados pela 

empresa, durante a fase de planejamento. Com isso, nota-se que essa função se trata 

da busca pela extração do máximo empenho dos indivíduos que fazem parte da 

empresa. 

Para Chiavenato (2010, p.386), a direção é a função que diz respeito a 

interação interpessoal do gestor com seus subordinados. Para que o planejamento e 

a organização sejam eficazes, ou seja, alcance resultados satisfatórios, eles 

necessitam se complementados pela orientação e suporte aos indivíduos, por meio 

de uma boa comunicação e liderança e motivação. Nesta etapa, destaca-se a figura 

do líder, um fator responsável pela motivação e manutenção do bom relacionamento 

entre as pessoas que fazem parte da empresa e fundamental para a realização dos 

objetivos e metas. O líder é o membro responsável por influenciar e motivar sua equipe 

para eles executem de melhor forma suas funções.     

 Para Falconi (2015, p.30) a liderança é um item de extremo valor em uma 

organização. Pois liderar é atingir objetivos repetidamente, com o grupo sendo 

eficiente, ou seja, fazendo as coisas certas. Um bom líder precisa alcançar os 

objetivos através das pessoas, portanto o líder necessita investir um tempo no 

desenvolvimento de sua equipe. Toda organização deve buscar ser atualizada em 

conhecimento técnico em nível global. Porém, esta tarefa não é fácil, já que o interesse 

da organização deverá prevalecer e isto pode, em muitas vezes, exigir que o líder 

assuma uma postura de mediador. Na gestão da produção, este papel é exercido pelo 

gestor, pois é ele que assume certas responsabilidades e compromissos pessoais e 

profissionais.           

 Para Chiavenato (2014, p.31), o gestor de produção deve ser referência 

pessoal e profissional para sua equipe e colaboradores por meio de uma conduta de 

liderança apoiadora e de total integridade. Ser um exemplo constante dos princípios 
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e valores adotados pela empresa, bem como todos os compromissos assumidos com 

os clientes, além de assegurar que todos os colaboradores tenham continuamente 

oportunidades de aprendizado, conhecimento, habilidades e atitudes que conduzam 

ao crescimento individual ao mesmo tempo em que incrementem o capital humano da 

empresa           

 Segundo Heilborn e Lacombe (2008, p. 350) O líder possui quatro 

responsabilidades, são estas: 

• Conseguir desenvolver a capacidade de enxergar possíveis cenários futuros 

que podem ocorrer que possam afetar positivamente ou negativamente a 

instituição, pois essa desenvolver essa habilidade pode influenciar 

positivamente nos objetivos da instituição. Ele faz as pessoas a sua volta 

entenderem que não é o seu objetivo, que deve ser de ser realizado, e sim o 

objetivo do grupo, um propósito comum, nascido dos desejos de todos. 

• Comunicar a nova forma de visão da empresa. Muitas as organizações 

precisam mudar sua visão, e novas ideias podem sofre resistência. Por isso o 

líder deve saber se comunicar para que todos entendam que a mudança é 

necessária para que se atinja um propósito comum a todos e a necessidade de 

que todos se comprometam para que os objetivos sejam alcançados. 

• Criar confiança através de seu posicionamento. Agindo com honestidade, 

coerência, vontade e coragem. Pois, as pessoas tendem a confiar em líderes 

que agem assim, dessa maneira. É essencial que as pessoas saibam o 

posicionamento do líder em relação a organização e sua posição quanto ao 

ambiente organizacional. 

• Buscar aprender de maneira constantemente. Saber que a aprendizagem é um 

combustível que não deve ser deixado de lado pelo líder pois aprendizado é 

uma das fontes de energia que mantém a liderança apta para agir e de onde 

costuma surgir novas ideias e desafios. Além de tudo isso, o líder busca 

estimular que as pessoas que fazem parte da organização busquem 

conhecimento, e consequentemente se especializem. 

Por tudo isso, é possível salientar a relevância do direcionamento paras 

empresas, pois é nessa etapa que os membros da empresa são conduzidos e 

orientados de maneira que suas atividades possibilitem que a empresa alcance todos 

os seus objetivos e metas, elaborados no planejamento. Entre outros, existem três 

tipos de comportamentos que o gestor ou o líder podem desenvolver na busca por 
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gerir equipes, tratam-se dos estilos de liderança, relatados mais detalhadamente a 

seguir, na seção 3.1. 

     

3.1 ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

A essa altura, sabe-se que, gerir uma empresa é uma tarefa que exige 

planejamento, organização, e um direcionamento, para que assim se obtenha os 

cenários apropriados para a realização das atividades que irão levar uma empresa ao 

sucesso almejado. E diante disso, a forma como se irá conduzir uma equipe é 

fundamental, como é possível observar nessa seção. 

Chiavenato (2010, p.454) cita em seu livro, que White e Lippitt realizaram um 

famoso estudo pioneiro sobre Liderança onde o estudo possuía como objetivo 

averiguar a influência gerada por três estilos de liderança nos resultados de 

desempenho e no comportamento das pessoas, segundo ele, são estes: 

• Liderança autocrática: o líder centraliza totalmente as decisões e sua 

autoridade é absoluta, onde as pessoas subordinadas não possuem nenhuma 

influência ou liberdade de escolha. Esse líder é figura suprema onde suas 

ordens devem ser cumpridas, esperando assim que seus subordinados apenas 

obedeçam às suas ordens. Os grupos submetidos à liderança autocrática 

mostram uma maior quantidade de trabalhos realizados, porém, com grandes 

sinais de frustração, tensão, e até mesmo agressividade, pois o grupo teme o 

líder. 

• Liderança liberal: nesse tipo de liderança o líder permite que os indivíduos ou 

grupos tomem decisões, participando das decisões apenas quando é solicitado 

para fazer isso. O líder age sem firmeza. Os grupos que possuíam esse tipo de 

liderança realizaram trabalhos poucos produtivos, deixando a desejar em 

qualidade e quantidade e seus membros ficaram insatisfeitos, individualistas e 

sem respeito ao líder. 

• A liderança democrática: o líder é comunicativo e busca incentivar a 

participação das pessoas e sua atenção era voltada ao grupo e indivíduos de 

maneira igual. O líder procura funcionar como uma pessoa que auxilia o grupo 

em relação aos problemas e soluções que surgem, coordenado e sugerindo 

ideias. Esses tipos de grupos apresentaram boa quantidade e qualidade de 

trabalho, além de um clima satisfatório e trabalho em equipe. 
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Com tudo isso, torna-se evidente a importância de um líder para a manutenção 

do planejamento, da organização, do direcionamento, da harmonia, bem-estar, e 

principalmente para a produção das tarefas com a maior efetividade possível, para 

que assim se alcance a eficácia desejada pela empresa. Além disso, saber lhe dar e 

unir os objetivos da empresa com os individuais, é um desafio. Por isso a motivação, 

que é um dos assuntos que um líder deve conhecer, é o assunto tratado a seguir, na 

seção 3.2. 

 

3.2 MOTIVAÇÃO 

 

Dentro do desafio e da busca por conduzir pessoas para a direção que leva aos 

objetivos da empresa, desenvolver a mesma vontade de busca pela realização dos 

objetivos da empresa dentro dos membros da organização, como visto anteriormente, 

é essencial. Dentro deste conceito, faz-se necessário a apresentação de um fator 

preponderante para o sucesso desta etapa, trata-se da motivação, que será exposta 

nessa seção. 

Segundo Bergamini (2013, p.4) permanecer imóvel, sem estar em crescimento 

ou evolução é um dos grandes riscos que as grandes empresas possuem quando as 

pessoas que nela trabalham não estão motivadas. Pois, a energia essencial de uma 

organização é gerada e liberada quando as pessoas estão motivadas, tanto 

emocionalmente quanto intelectualmente. Para realizar objetivos é preciso estar 

motivado para tanto. Comumente, a vontade para se realizar algum objetivo vem do 

interior ou do ambiente exterior das pessoas. Em ambos exemplos é notório a 

existência de alguma forma de agir ou comportamento. No primeiro caso a motivação 

pode vir dos sentimentos e da visão que o indivíduo tem do mundo. Aqui, então, fica 

clara a influência de sua vivência e experiencia que moldaram e moldam sua forma 

de ver as coisas. No segundo caso, trata-se do ambiente externo em que o indivíduo 

vive, ou seja, tudo que ele absorve de fora pra dentro, que influencia em seu 

comportamento.          

Chiavenato (2014, p.326) Do monto de vista gerencial ou administrativo, a 

motivação é o quanto um indivíduo está disposto a entregar de esforço afim de que 

assim, através desse esforço, a organização possa alcançar suas metas e objetivos, 

de forma que isso compreenda certa necessidade individual dessa pessoa. Com isso, 

pode-se dizer que a motivação representa a ação de forças que impulsiona os 
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indivíduos, e suas necessidades humanas. Necessidades essas, que motivam o 

comportamento humano. Contudo é importante enfatizar que é provável que cada 

indivíduo tenha por diversas vezes, reações e ações diferentes, diante de 

determinadas situações. 

Segundo Silva (2008, p.210) uma teoria chama bastante atenção no mundo 

administrativo das empresas, trata-se da teoria da hierarquia das necessidades, de 

Abraham Maslow (1908 – 1970). Essa é uma das teorias mais difundidas sobre a 

motivação no estudo das organizações, onde foi proposto que as necessidades das 

pessoas podem ser estruturadas em uma hierarquia de modo que uma necessidade 

acima surge quando uma outra necessidade é satisfeita. A busca de por realização 

dessas necessidades, é o que motivam as pessoas a realizarem atividades que 

podem ajuda-las nessa satisfação. 

Segundo Chiavenato (2014, p.328) a teoria da motivação de Maslow atinge seu 

objetivo principal, que é expor que as necessidades humanas, ou seja, das pessoas, 

estão organizadas em uma espécie de hierarquia de necessidades, que são as 

seguintes: 

• Necessidades fisiológicas: necessidades básicas de sobrevivência. Como 

nesses exemplos: sede, sexo, fome e outras necessidades corporais. 

• Necessidades de segurança: incluem segurança e proteção em relação aos 

perigos físicos e emocionais 

• Necessidades sociais: aceitação perante a sociedade, amizades, de pertencer 

a grupos e de relacionamento humano. 

• Necessidades de estima: incluem fatores internos de estima, como autonomia, 

competência, respeito próprio, e fatores externos de estima, como por exemplo 

status, reconhecimento, prestígio, etc. 

• Necessidades de auto realização: incluem crescimento pessoal, trata-se de 

conseguir ser aquilo que se julga ser capaz de ser, ou seja, de ser o seu melhor. 

SILVA et. al. (2017, p.152) compartilha de mesmo ponto de vista ao afirmar que 

Maslow, em sua teoria, retrata que uma pessoa busca suprir uma necessidade 

humana acima, localizada e visualizada em uma espécie de pirâmide hierárquica, 

assim que a necessidade situada em um nível abaixo for satisfeita. A Figura 3 

descreve a pirâmide elaborada por Maslow e suas respectivas necessidades 

humanas: 
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             Figura 3 – Pirâmide da Hierarquia das necessidades 

 

                   Fonte: adaptado de Chiavenato (2014, p.328) 

 

A Figura 3 mostra a pirâmide das necessidades, de Maslow, onde cada 

necessidade humana ocupa um nível ou lugar nessa pirâmide. Assim, mostrando de 

forma clara, para qualquer leitor, a existência de uma hierarquia, onde as 

necessidades mais próximas da base da pirâmide são entendidas como necessidades 

primárias, ou seja, aquelas fundamentais para a manutenção da vida humana, e as 

mais próximas do topo da pirâmide como necessidades secundárias.  

A seguir, o capítulo 4, mostra a quarta função administrativa e o Ciclo PDCA, 

complementando dessa forma, todas as informações citadas no desenvolver deste 

trabalho e acrescentando novas informações importantes para a gestão das 

empresas. 
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4 A FUNÇÃO CONTROLE E O CICLO PDCA 

 

Após o estudo do planejamento, da organização, e da direção, chega o 

momento de expor a função Controle, como forma de complementar as informações 

discorridas anteriormente e alcançar o propósito desse trabalho de conclusão do 

curso, que é dissertar a respeito das funções administrativas e a utilização de 

ferramenta de correção de falhas, na gestão das empresas. 

Segundo Gullo (2016, p.53) a função controle, trata-se de fazer uma 

comparação daquilo que foi planejado, com aquilo que foi posto em prática para medir 

a efetividade que se alcançou em relação ao que proposto e então, a partir dessa 

mensuração fazer as devidas modificações no plano traçado, alterando objetivos, 

estratégias, etc. Além da análise dos parâmetros quantitativos, aqueles relacionados 

aos números, é necessária uma análise qualitativa para compreender da melhor forma 

a razão dos resultados obtidos.        

 Para Chiavenato (2014, p.136) o controle é uma função administrativa que 

consiste em medir e corrigir o desempenho para assegurar os planos sejam 

executados da melhor maneira possível.     

 Peinado e Graeml (2007, p.46) julgam importante que se “deve verificar sempre 

se as coisas estão saindo de acordo os objetivos inicialmente planejados,” pois, caso 

ocorra imprevistos, ações deverão ser tomadas para identificar os erros ou desvios e 

corrigi-los evitando sua repetição        

 Para Heilborn e Lacombe (2008, p.173) O controle é uma função administrativa 

que em consequência, envolve ação, ou seja, relaciona medidas corretivas para que 

se torne possível realizar o que foi pretendido, ou, se for preciso, mudança no que se 

foi previsto. O controle abrange a aferição do desempenho em relação aos padrões 

ditados pelo planejamento. Por isso, é chamada a atenção ainda, que o planejamento 

e controle são consideradas funções irmãs, pois não é inteligente fazer um 

planejamento se não for haver controle, e não é possível controlar se não houver o 

plano. E devido a essa relação importante entre essas funções, muitos autores veem 

o controle como uma extensão do planejamento.     

 Segundo Chiavenato (2010, p.513) O controle pode assumir um papel de 

restrição e coerção, utilizada no sentido de proibir ou restringir caminhos indesejáveis 

ou de comportamentos não que não se relacionam com o que a organização busca 

atingir. Nessa situação, o controle assume caráter restritivo e negativo, sendo muitas 
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vezes visto como delimitação, inibição e manipulação. Contudo, vale salientar que 

assim como o planejamento é subdividido em planejamento estratégico, tático, e 

operacional, o controle pode se dividir em três tipos também, são eles: 

• O controle estratégico: ocorre no nível institucional: direcionado ao longo prazo, 

preocupação maior com o futuro, aborda toda a organização, focaliza o 

ambiente externo e sua ênfase é na eficácia 

• O controle tático: ocorre no nível intermediário: direcionado ao médio prazo, 

aborda cada departamento ou unidade da organização; 

• O controle operacional: ocorre no nível operacional: focaliza cada processo 

com ênfase na eficiência, aborda cada tarefa e operação. 

Para Heilborn e Lacombe (2008, p.175) O controle não ocorre apenas ao final 

do processo, podendo este ocorrer durante o processo. Outro fator preponderante a 

respeito da função de controlar, é que a mesma, serve tanto para controlar atividades 

internas quanto atividades externas da organização, como por exemplo a relação com 

os clientes e investidores, fornecedores de serviços e matérias primas, entre outros. 

Normalmente os controles são antecipadamente planejados, desenhados e 

organizados, mas pouco documentados, ou seja, inicialmente os controles podem ser 

pouco formalizados e vão ganhando corpo com o decorrer ou fim de determinado ciclo 

de atividades. 

Segundo Chiavenato (2014, p.366) O Controle pressupões que existem 

objetivos e planejamento, pois é se pode controlar sem que se saiba o que se deve 

ser feito. Com isso, o controle busca verificar se a execução do plano está de acordo 

com o que foi planejado, e fica evidente com isso que quanto mais complexo e longo 

for o plano, mais complexo será o controle. O controle deve incluir os seguintes 

aspectos essenciais: 

• Objetivo: o controle requer uma razão, um objetivo, uma linha de atuação, 

formas de medir, regra ou padrão, critérios. 

• Medição: O controle requer meios para se medir os resultados, pois o que não 

pode ser medido não pode ser administrado 

• Comparação: Procedimento para se comparar atividades com critérios 

definidos 
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• Correão: Algum mecanismo que corrija ou permita corrigir as atividades e 

tarefas para que elas alcancem os resultados estabelecidos e almejados pela 

organização 

Para Heilborn e Lacombe (2008, p.176) A finalidade do controle é assegurar 

que os resultados estejam de acordo com o plano e a ação do plano, ou seja, 

assegurar que o que se buscou com as funções administrativas, o planejamento, a 

organização e o direcionamento estejam de acordo com o esperado. Sendo assim, o 

controle tem sua essência na verificação se as etapas, tarefas, serviços, estão ou não 

sendo alcançados 

Segundo Chiavenato (2014, p.363) embora seja menos envolvente que as 

funções administrativas antecedentes do processo administrativo, o controle 

representa uma contraparte de todas elas. O controle propicia a mensuração e 

avaliação dos resultados da ação empresarial obtida a partir do planejamento, da 

organização e da direção. Nenhum plano está completo, realizado ou acabado até 

que se tenha elaborado as formas e meios para avaliar seus resultados e 

consequências. Um plano e uma ação sem o controle, é o mesmo que dirigir um 

veículo sem freios. Conforme esse veículo se desenvolve aumentando sua 

velocidade, o mesmo ficará sem controle. Dito tudo isso, o gestor eficaz necessita unir 

o controle ao planejamento, à organização e à direção da ação realizada pela 

empresa, para que todo o processo administrativo esteja apto a gerar os efeitos 

desejados. 

Com isso, torna-se possível compreender a importância da função Controle, de 

modo que este capítulo busca evidenciar o quão essencial a aplicação dessa função 

é para a realização dos objetivos da empresa, pois nessa etapa é onde se verifica se 

os resultados empresariais alcançados estão de acordo com os objetivos e metas 

estabelecidos pela organização na fase de elaboração do planejamento 

organizacional. Deste modo, estando presente a necessidade de corrigir possíveis 

falha, o Ciclo PDCA que é uma ferramenta para esse fim, tem sua função exibida a 

seguir, na Seção 4.2 

 

4.2 O CICLO PDCA 

 

Afim de acrescentar informações e apresentar nesse trabalho de conclusão de 

curso um conteúdo ainda mais completo, se tratando de gestão, nessa seção, 4.2, o 
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Ciclo PDCA será exposto, com a finalidade de mostrar a importância dessa ferramenta 

na identificação e correção de falhas nas empresas, atendendo as necessidades 

empresariais de alcançar os resultados almejados. 

Segundo Pacheco et. al. (2018. p.13) o Ciclo PDCA também difundido como o 

ciclo de Deming, por ter sido Deming quem consagrou esse método, criado por 

Shewhat na década de 30, é uma das mais difundidas ferramentas da gestão da 

qualidade, que tem o objetivo de gerar conhecimento sobre, e para, a organização de 

modo que através desse conhecimento gerado, a organização consiga implementar 

melhorias contínuas na empresa e em seus processos. E assim, esse ciclo de 

melhoria contínua surgiu como mais uma ferramenta para ajudar as organizações a 

encontrarem suas falhas, e acima de tudo, trabalhar nas soluções das falhas de seus 

processos. 

Segundo Fonseca e Frota (2016. p.52) o Ciclo PDCA é subdividido em fases: 

Planejar, Desenvolver, Checar, Mensurar e Agir. E que o ciclo se estende de maneira 

cíclica, de modo que a função planejar não é o início e a fase agir não significa 

exatamente o final, pois o ciclo está sempre girando de período a período, sem 

interrupções para que assim, através desse ciclo seja possível encontrar falhas na 

organização e seus processos, de modo a estar melhorando seus processos de 

maneira contínua. 

Segundo Lobo (2010, p.39) o ciclo PDCA que também é conhecido como ciclo 

de melhoria contínua, tem por objetivo identificar e organizar as atividades de um 

processo de solução de problemas de forma a garantir, de maneira eficaz, o 

desenvolvimento de uma atividade planejada. O crescimento desordenado aliado à 

falta de planejamento e definição de metas faz com que a empresa não tenha uma 

base sólida e passe por situações sazonais. A utilização correta dessa ferramenta 

permite às empresa dos mais diversos setores, crescerem sempre com uma base 

sólida, promovendo assim uma melhoria contínua o ciclo PDCA é dividido em quatro 

etapas, que são estas:  

• Plan(plano): é a primeira etapa, também chamada de plano ou planejar. Nesta 

etapa é estabelecido um plano de ação, onde são definidas, as finalidades e os 

métodos que serão utilizados. 

• Do(fazer/desenvolver): é a segunda etapa, que significa fazer. Trata-se de por 

em prática tudo o que foi planejado. 
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• Check(checar): Também chamada de verificação. É a terceira etapa, trata-se 

de checar o que se foi obtido com a execução do plano, para saber se está 

atingindo os resultados esperados, pois a diferença entre o que se foi planejado 

e o que se alcançou é o que necessariamente precisa ser corrigido. 

• Action(Ação): é a quarta fase, onde agir é o principal objetivo. Trata-se de fazer 

as melhorias que são precisas para evitar que os mesmos erros ocorram e 

assim, continuar o processo de melhoria contínua. Sempre há o que se 

melhorar, por isso trata-se de uma busca por melhoria contínua. 

Fonseca e Frota (2016. p.52), segue mesma linha de raciocínio, como 

evidenciado anteriormente, e relata que o ciclo PDCA possui quatro etapas, e que 

essas etapas podem ser visualizadas e realizadas seguindo etapas sequenciais,  

conforme mostra a Figura 4: 

 

                               Figura 4 - Ciclo PDCA 

 

                                   Fonte: adaptado de Lobo (2010, p.39) 

 

A figura 4 mostra de maneira ilustrativa as etapas do ciclo PDCA, que foram 

expostas no decorrer desta seção, sendo planejar a primeira etapa e agir a última 

etapa. A ideia de ciclo ocorre, pois, essa ferramenta pode ser utilizada sem grande 

intervalo de interrupção, sendo assim, em sua prática, uma ferramenta de melhoria 

contínua, pois o as etapas podem ocorrer uma atrás da outra, possuindo assim um 

tempo mínimo de espera entre elas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto neste trabalho, torna-se evidente o quão fundamental a 

gestão administrativa é para as empresas, podendo leva-la ao sucesso, se realizada 

com um elevado nível de eficiência, ou ao fracasso, se aplicada com desleixo ou se 

não aplicada. Por isso, este trabalho apresentou as funções administrativas e o ciclo 

PDCA como elementos fundamentais para as organizações empresariais. 

No primeiro capítulo foi abordado a função do planejamento, no intuito de 

discorrer como o planejamento pode ser realizado e sua importância dentro da 

organização empresarial, estendendo-se o plano até a função de organizar, de modo 

que ambas as funções se completam e juntas são fundamentais para a realização dos 

objetivos das empresas. 

Posteriormente, no segundo capítulo, foram expostas a função direcionar e a 

importância da liderança para gerar motivação nos funcionários. Fato esse que deixa 

explícito a importância das relações humanas nas organizações, evidenciando que 

para se alcançar os resultados esperados, todos devem trabalhar em função do 

mesmo objetivo, colocando os objetivos da empresa como prioridade, somando 

esforços em busca do mesmo ideal. 

Por último, no terceiro capítulo, foi apresentada a função controle e a correção 

de falhas através do ciclo PDCA. Controlar como a última função administrativa, 

entrega o sentido devido a todas as funções anteriores, de modo que para se 

estabelecer o nível de excelência alcançado é necessário controlar e manusear os 

resultados atingidos, e se necessário corrigi-los. O ciclo PDCA, por sua vez, evidencia 

a importância de se corrigir possíveis falhas para que as empresas continuem 

melhorando suas atividades. 

Com isso, nota-se que o objetivo principal deste trabalho foi alcançado, 

tornando possível compreender como as funções administrativas e o ciclo PDCA 

auxiliam na gestão das empresas, tornando-se evidente como a utilização desses 

elementos contribuem para que as empresas consigam implementar executar seus 

planos e controlar e corrigir seus resultados, e consequentemente, atingir seus 

objetivos. Como todo processo sofre mudanças com o passar do tempo, futuramente, 

as empresas devem estar sempre atentas para o surgimento de novas Tecnologias 

que possam agregar valor e performance para a gestão empresarial, tornando ainda 

mais efetivo todo o processo administrativo. 
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