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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE POLÍTICA 
FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Prazo: 
Poder executivo : 15 de abril
Poder Legislativo: 17 de julho

Art. 57, § 2º, da CF/1988 : A sessão legislativa não será 
interrompida sem a aprovação da LDO
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Lei Orçamentária Anual na 
CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA
REDUZIR DESIGUALDADES 

SEGUNDO CRITÉRIO 
POPULACIONAL

PRAZOS:

PE ( 31/08)
PL (22/12)

VEDAÇÕES
Art. 167 

UNIVERSALIDADE (todas receitas e despesas)
ORÇAMENTO BRUTO (vedadas deduções)
UNIDADE ( único documento, consolidação)
NÃO VINCULAÇÃO ( vedado vincular receitas de
impostos)
EQUILÍBRIO ( regra de ouro, receitas igual
despesas)
DISCRIMINAÇÃO (especificar elementos)
ANUALIDADE ( Período 1 ano)

Suplementares

Reforço de dotação orçamentária

Limitada ao exercício em que forem 
autorizados.

Autorizados por lei (LOA) 

Abertos por decreto do Poder 
Executivo 

Exceção ao princípio da 
exclusividade

Especial Extraordinário

Não haja dotação
orçamentária específica

Autorizados por lei especial

Abertos por decreto 

Recursos disponíveis 

Justificativa

Exceção ao princípio da
anualidade

Despesas urgentes e
imprevisíveis

Não é necessária indicar fonte 
de recursos

Abertos por medida 
provisória

Exceção ao princípio da
anualidade

Conhecimento ao PL 
após abertura

Recursos e justificativa

CRÉDITOS ADICIONAIS
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FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

AUMENTO

 Excesso de arrecadação.

 Superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício

anterior.

 Operações de créditos autorizadas para esse fim.

SEM 
ALTERAÇÃO

 Anulação total ou parcial de dotação.

 Reserva de contingência

 Recursos sem despesas correspondentes.

O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, votação 
e aprovação

Execução 
(orçamentária e 

Financeira)

Controle e 
Avaliação
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Emendas da LOA
(Qualquer parlamentar 

pode propor) 

CMO
( 40 membros votam as 

emendas) 

CMO
(condicionantes 
para aprovação)

1. Compatíveis PPA e LDO.
2. Recursos necessários (anulação de despesa).

Excluídas
 Dotações para pessoal e seus encargos;
 Serviço da dívida;
 Transferências tributárias constitucionais para Estados,

Municípios e Distrito Federal;

EMENDAS PARLAMENTARES

DESPESA
RECEITA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

 Examinar e emitir parecer (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais,
planos e programas nacionais, regionais e setoriais, prestação de
Contas PR.

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
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1 Dimensão: objeto de 
gastos.

2 Dimensões: objeto de 
gasto e programa de 
trabalho

3 Dimensões: objeto de
gasto, programa de trabalho
e planejamento.

TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO BASE ZERO

 Análise crítica 

 Justificativa

 Priorização

Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita

ORÇAMENTÁRIA
(Sentido estrito)

Ingresso EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64
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Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não 
previstas no 
orçamento.

AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS
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CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,  Industrial , Serviços, 
Transferências Correntes, Outras receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.

DESPESA CORRENTE
Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital
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CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e 

Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Equilíbrio entre Receita e Despesas  
+ Limitação de Empenho

AMF e ARF

Programação financeira e 
cronograma mensal de desembolso 

Controle de Custo e Avaliação de 
resultado de programas

Forma e montante da Reserva de 
Contingência 

Transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas
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Demonstrativo AMF

 Cumprimento das metas ano anterior.

 Metas anuais comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores.

 Evolução do patrimônio líquido (últimos três exercícios).

 Situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS do FAT.

 Estimativa da renúncia de receita.

 Margem de expansão das DOCC.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Anexos de Metas 
Fiscais

Anexos de Riscos 
Fiscais

Anexos da União

Metas anuais receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública.

Passivos contingentes + outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas + Providências

Políticas monetária, creditícia e 
cambial + Metas de Inflação
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Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.
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REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos 
para seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA

Toda despesa tem que cumprir os requisitos?

As despesas destinadas ao serviço da dívida e ao
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata
o inciso X do art. 37 da CF/1988 estão excluídas dessas
regras.
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Despesas com Pessoal

 Despesa corrente.

 Despesa obrigatória de caráter continuada.

 pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência,
independentemente de empenho.

 Verificada a cada 4 meses ( Relatório de Gestão Fiscal).

Alerta

(90%)
• Tribunal de Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR CARGOS

.
• CONCEDER REAJUSTE.
• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres seguintes.

Despesa com 
Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3
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Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

DÍVIDA 
CONSOLIDADA

DÍVIDA PÚBLICA 
MOBILIÁRIA

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

MOBILIÁRIA

OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO

CONCESSÃO DE 
GARANTIA
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Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

25%

CHEFE DO EXECUTIVO 

QUADRIMESTREQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA 
CONSOLIDADA 
EXTRAPOLOU

• Deve obter resultado primário (LIMITAÇÃO DE EMPENHO)
• ESTARÁ PROIBIDO DE REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA OU 

EXTERNA

• Se não recuperou no prazo, fica impedido de 
obter transferências voluntárias.

lucianadepaulamarinho

t.me/afoparaconcursos
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PROF.ª LUCIANA MARINHO

lucianadepaulamarinho

t.me/afoparaconcursos

OBRIGADA!

REVISÃO DE VÉSPERA – TCE-SC 
• ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
• CESPE/CEBRASPE

Prof.ª Elisabete Moreira
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Prof. Elisabete Moreira

01. (CESPE) Com relação a governança, governabilidade e accountability, 
aponte a alternativa correta.
a) Governabilidade refere-se tanto à gestão de instituições governamentais
quanto a mecanismos formais não governamentais e seus efeitos sobre a
conduta das pessoas.
b) Accountability refere-se aos mecanismos disponíveis para a prestação de
contas das ações realizadas em nome de políticas públicas.
c) O controle da atividade dos políticos e dos governos exercida pelos cidadãos
por meio de voto constitui um mecanismo de accountability horizontal.
d) Accountability consiste no processo de avaliação e responsabilização
permanente dos agentes públicos eleitos pela população, e não se aplica aos
demais agentes públicos.
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Prof. Elisabete Moreira

02. (CESPE) A respeito de administração pública, julgue os seguintes itens
a) Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação representam
vantagens para o atendimento público ao possibilitar a centralização das
decisões e a descentralização dos controles sobre os serviços prestados
b) Em função da evolução da administração pública brasileira, a visão
globalizada da gestão deve prevalecer sobre uma visão analítica
c) A reforma do aparelho do Estado inclui a dimensão institucional-legal, que
visa ampliar a autonomia e introduzir três novas formas de responsabilização
dos gestores: administração por resultados, competição administrada por
excelência e controle social.
d) Accountability vertical inclui a existência de freios e contrapesos que
permitem a mútua fiscalização entre poderes

Prof. Elisabete Moreira

03. (CESPE) A respeito da trajetória da administração pública brasileira, escolha
a alternativa correta.
I) Em 1992, lançou-se no Brasil a promoção do empreendedorismo
governamental, que previa a atuação empresarial do Estado como estratégia
para aumentar o patrimônio do Tesouro Nacional.
II) No Brasil, a nova administração pública iniciou-se com a proposta de
redução do tamanho do Estado e migrou para a proposta de reforma das
instituições.
III) Entre meados do século XIX até 1930, período antecedente ao governo de
Getúlio Vargas, a administração pública brasileira apresentava-se notoriamente
patrimonialista, com Estado oligárquico e uma sociedade mercantil e senhorial.
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Prof. Elisabete Moreira

Assinale a opção correta.

a)Apenas o item II está certo.
b)Apenas o item III está certo.
c)Apenas os itens I e II estão certos.
d)Apenas os itens II e III estão certos.

Prof. Elisabete Moreira

04. (CESPE) No que se refere à evolução do modelo de administração pública
racional-legal para o paradigma pós-burocrático e ao Estado do bem-estar
social, aponte a alternativa correta.
a) O controle social é aquele exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do
Tribunal de Contas da União.
b) As mudanças de gestão na alta administração de empresas públicas e
privadas são frequentes e caracterizam uma descontinuidade que dificulta a
execução do planejamento e das ações de longo prazo.
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Prof. Elisabete Moreira

c) Segundo a Estratégia de Governança Digital do governo federal, serviço
público digital é o serviço público cuja prestação ocorre por meio eletrônico,
sem necessidade de atendimento presencial.
d) A existência de consórcios intermunicipais de saúde se estrutura como um
processo vertical de cooperação, uma vez que envolve instituições que estão
no mesmo plano ou nível organizacional.

Prof. Elisabete Moreira

05. (CESPE) A respeito de gestão de projetos e das diretrizes do Guia
PMBOK, marque a alternativa correta.
a) O processo de criação da estrutura analítica de um projeto independe da
declaração do escopo desse projeto, podendo ser desenvolvido em reuniões
de requisitos.
b) De acordo com o PMBOK, o caminho crítico de um projeto consiste no
caminho mais longo de atividades e que determina a menor duração de um
projeto.
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Prof. Elisabete Moreira

c) Ao se planejar a resposta a um risco que poderá atrasar o projeto, o
registro de riscos pode ser atualizado sem que haja necessidade de
atualização do plano de gerenciamento do projeto.
d) Sistema de medição de desempenho refere-se à atividade pontual de
medir e avaliar a eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade dos
projetos por meio da aplicação de indicadores previamente formulados.
e) Um projeto em uma organização deve ter como objetivo a criação de um
produto ou serviço único, por isso é essencial que um projeto seja ágil,
adaptável e cíclico

Prof. Elisabete Moreira

06. (CESPE) Na gestão de projetos, o conceito de programa está relacionado à
ideia de
a)esforço temporário desempenhado, buscando a criação de um resultado
único, respeitando determinadas restrições conflitantes como escopo, tempo e
orçamento.

b)atividades rotineiras de caráter tático, desenvolvidas por gerentes
intermediários a fim de promover o tratamento adequado do portfólio de
serviços de determinado setor.
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Prof. Elisabete Moreira

c)projetos e outros trabalhos organizados de forma adequada e eficiente, a fim
de atender os objetivos estratégicos da organização.

d)sequência coordenada de atividades, realizado de forma permanente e
contínua, com objetivo de gerar produtos padronizados.

e)agregado de projetos relacionados de modo articulado, que visam a obtenção
de benefícios e controles que seriam inviáveis caso geridos isoladamente.

Prof. Elisabete Moreira

07. (CESPE) As agências executivas estão inseridas no setor estatal denominado
a) serviços não exclusivos, correspondente ao setor em que o Estado atua
simultaneamente com outras organizações públicas não estatais.
b) núcleo estratégico, setor em que as leis e as políticas públicas são definidas e
em que seu cumprimento é cobrado.
c) produção de bens e serviços para o mercado, correspondente à área de
atuação das empresas estatais do segmento produtivo.
d) atividades exclusivas, correspondente aos serviços que só o Estado pode
realizar, possuindo poder de regulamentar, de fiscalizar e de fomentar.
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Prof. Elisabete Moreira

08. (CESPE) De acordo com dispositivos da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), aponte a alternativa correta
a) O acesso público a informação reservada, após consumado o evento que
definiu tal classificação, dependerá de decisão fundamentada da autoridade
competente.
b) Uma das autoridades competentes para classificar uma informação como
ultrassecreta no âmbito da administração pública federal, de acordo com a
Lei de Acesso à Informação, é o deputado federal.

Prof. Elisabete Moreira

c) É garantido, por qualquer ente federal, o acesso irrestrito à informação
referente a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científicos ou
tecnológicos.
d) Entre as diretrizes da referida lei inclui-se a utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação
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Prof. Elisabete Moreira

09. (CESPE) A respeito da divulgação de conteúdos e dos controles referentes à
transparência na administração pública, assinale a opção correta.
a) Informações relativas a convênios que envolvam a transferência de recursos
públicos federais celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal devem ser mantidas nas páginas de transparência pública por até cento
e oitenta dias após o encerramento da vigência do contrato.
b) Informações relativas à execução orçamentária e financeira, licitações,
contratações, convênios, diárias e passagens prescindem de sigilo.
c) A Lei de Acesso à Informação classifica as informações que possam colocar
em risco a segurança dos filhos do presidente da República como reservada
d) A Lei de Acesso à Informação considera como qualidade da informação não
modificada a autenticidade

Prof. Elisabete Moreira

10. (CESPE) Assinale a opção que indica a avaliação que busca verificar se
determinada política pública responde a um problema bem delimitado e evita a
ocorrência de erros de formulação e desenho.
a)avaliação de resultados
b)avaliação ex post
c)avaliação de processos
d)avaliação ex ante
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Prof. Elisabete Moreira

11. (CESPE) Com relação a planejamento e avaliação nas políticas públicas,
I – A análise custo-efetividade baseia-se na relação entre os custos relativos
e os resultados monetários de uma política pública.
II – Modelo lógico é uma metodologia de formulação de políticas públicas
composta pelos seguintes elementos: insumos, atividades, produtos,
resultados e impactos.
III – Avaliações formativas tem foco em processos, na implementação de 
uma política pública

Prof. Elisabete Moreira

Assinale a opção correta.
a)Apenas o item I está certo.
b)Apenas o item II está certo.
c)Apenas os itens I e III estão certos.
d)Apenas os itens II e III estão certos.
e)Todos os itens estão certos.

49

50



Prof. Elisabete Moreira

12. (CESPE) Julgue os itens a seguir, a respeito da tipologia da avaliação de
políticas públicas.
I Avaliação ex post é uma avaliação concebida e realizada em conjunto com a
fase de planejamento e com o processo de implementação, sendo efetivada
quando a política, o programa ou o projeto se encontram em fase inicial.
II Avaliação jurídica consiste no exame da conformidade dos atos do gestor com
a lei ao conduzir a política pública, o programa ou o projeto.
III Avaliação de resultados tem por objeto os resultados, também chamados
de outputs, que representam bens ou serviços de um programa ou projeto
necessários para que seus objetivos finais sejam alcançados.

Prof. Elisabete Moreira

IV Avaliação de conteúdo — tipo de avaliação com foco nos resultados e
impactos — destina-se a informar os gestores para que estes decidam se a
política ou o programa devem continuar, ser interrompidos ou ser alterados.

Estão certos apenas os itens
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
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Prof. Elisabete Moreira

13. (CESPE) Acerca de gestão de pessoas, processos de trabalho e
possibilidades e limites do exercício das funções nas organizações, assinale
a opção correta.
a) O processo de gestão de pessoas que se fundamenta na criação de
condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades nas
organizações é o de desenvolver pessoas.
b) Na gestão estratégica de pessoas, a formulação das políticas de
determinado setor se inicia com a observação comportamental dos
trabalhadores; na sequência, realizam-se os ajustes nas diretrizes
organizacionais.

Prof. Elisabete Moreira

c) No âmbito da gestão de pessoas, os empregados das organizações são 
considerados recursos humanos objetificados como parte do patrimônio 
físico da organização.
d) A necessidade do aumento da produtividade nas organizações tornou o
trabalho mais flexível, o que rompeu com as identidades e os papéis
profissionais definidos.
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Prof. Elisabete Moreira

14. (CESPE) As tendências de gestão de pessoas no setor público incluem
a) priorizar a definição de atribuições especializadas para os cargos públicos
para que os integrantes das carreiras atuem em órgãos específicos no Poder
Executivo.
b) rever a política remuneratória das carreiras de nível superior para recompor
as perdas acumuladas pela inflação e uniformizar os índices de reajustes.
c) instituir programas de capacitação continuada com o objetivo de ampliar a
formação acadêmica dos servidores.
d) fortalecer a avaliação de desempenho com a criação de incentivos para
elevar o desempenho dos servidores e corrigir distorções salariais.

Prof. Elisabete Moreira

15. (CESPE) A respeito da administração de patrimônio, estoques, materiais e
logística, julgue o item a seguir.
I – Para se iniciar o processo de classificação de materiais em estoque, é
necessário realizar a catalogação, que consiste na descrição detalhada de toda
a especificação do produto.
II – Materiais críticos são aqueles de reposição específica e a decisão de estocá-
los deve ser tomada com base na análise de riscos a que a empresa estiver
exposta.
III – Se, do ponto de vista quantitativo, 50% dos estoques de um almoxarifado
forem produtos descartáveis, e estes representarem 5% do valor em estoque
no depósito, então, pelo método da curva ABC, esses estoques deverão ser
classificados na classe C em função do valor da demanda.
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Prof. Elisabete Moreira

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todas os itens estão certos.

Prof.ª Elisabete Moreira

OBRIGADA!
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Administração Geral e Gestão de Pessoas
Prof. Stefan Fantini

Administração Geral e Gestão de Pessoas
Prof. Stefan Fantini
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Processo Administrativo

Teorias da Administração
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Tipos de Planejamento

Matriz SWOT

 Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis) 

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis) 

Aspectos POSITIVOS 
(ajudam a organização) Forças Oportunidades  

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças 
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Balanced Scorecard (BSC)

Missão x Visão x Valores x Negócio

Missão

• Razão de ser
• "Por que a 

Organização existe?"
• Indica os impactos 

causados na 
sociedade

• É atemportal

Visão

• Visão de futuro
• "O que eu quero 

ser?"
• "Sonhos" que se 

pretende tornar 
realidade

• Consenso dos 
membros da 
organização sobre o 
futuro que se deseja

• É temporário

Valores

• Pricípios básicos
• Crenças
• Base para a tomada 

de decisões
• Indica como os 

membros devem se 
comportar

Negócio

• Representa o "ramo 
de atividades"

• Atividades principais 
da organização em 
um momento 
específico

• "O que a organização 
faz?"
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Elementos da Estrutura Organizacional

06 ELEMENTOS BÁSICOS

Especialização do Trabalho

Departamentalização

Cadeia de Comando

Amplitude de Controle

Centralização e Descentralização

Formalização

Organização Formal x Organização Informal

Organização                    
Formal

Criada propositalmente

Baseada na racionalidade e na lógica

É planejada e estruturada

Regras e regulamentos

É representada no organograma

Objetivos pré-estabelecidos

Organização                   
Informal

Surge naturalmente (espontaneidade)

Baseada na afinidade

Não é planejada e nem estruturada

Não existem regras ou manuais

Não aparece no organograma

Não possui objetivos claros
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Departamentalização Funcional

Estilos de Liderança

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há qualquer tipo de 
delegação aos liderados. O líder é dominador, impõe suas ordens e 

traça as diretrizes sem qualquer participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de decisões. O líder 
participa, orienta e auxilia. É como se o líder fosse um “membro normal” 

do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos liderados. A 
participação do líder é limitada. A liderança tem um papel meramente 

“consultivo”.
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Liderança Transacional x Transformacional

Liderança Transacional

O líder orienta os subordinados e os 
mantém motivados através da troca

(transações mútuas). 
Liderança Transformacional

O líder se preocupa com as necessidades de 
seus liderados. Ele inspira os seus liderados a 
transcenderem os seus próprios objetivos e 

interesses.

Teoria dos Dois Fatores - Herzberg

Fatores Motivacionais

Relacionados ao trabalho em si. 
Influenciam a satisfação

Conteúdo e atividades do 
cargo

Metas desafiadoras

Desenvolvimento 
pessoal e profissional

Responsabilidade do 
cargo

Reconhecimento pelo 
trabalho executado

Crescimento pessoal e 
profissional

Realização pessoal

Fatores Higiênicos

Relacionados ao ambiente de trabalho.   
Influenciam a insatisfação

Salários

Condições físicas do 
ambiente de trabalho

Relacionamento 
interpessoal com colegas

Políticas da empresa

Relação com 
supervisores e 
subordinados

Segurança no trabalho

Benefícios sociais 
recebidos
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Tipos de Controle

Cultura x Clima
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Tipos de Decisão

Gestão de Processos

Escritório de 
Processos

é o dono do processo de gerenciamento de processos de negócio

menos centrados no conteúdo dos processos e mais sobre como esse conteúdo é 
gerenciado

Define princípios, práticas e padrões de BPM.

Define prioridades

Fornece orientação.

Prove Recursos.

Cria e mantem um repositório de processos

Fomenta a inovação

Dono de Processos

responsabilidade e a prestação de contas contínuas pelo desenho (design), desenvolvimento, execução e 
desempenho

propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou uma responsabilidade em tempo 
parcial 
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Tipos de Processos

Tipos de Processos

Processos Primários

Processos de Suporte

Processos de Gerenciamento

Ciclo de Vida de Gerenciamento de Processos 

Planejamento

Análise

Desenho e 
Modelagem

Implementação

Monitoramento e 
Controle

Refinamento
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Gestão de Projetos

Grupos de Processos 
de Gerenciamento de 

Projetos do Guia 
PMBOK

1 – Processos de Iniciação

2 – Processos de Planejamento

3 – Processos de Execução

4 – Processos de Monitoramento e Controle

5 – Processos de Encerramento

Ferramentas da Qualidade

Ferramentas 
da 

Qualidade

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) 
provêm de 20% de ”causas”. Auxilia o gestor a “focar” 
(priorizar) nos aspectos que mais geram impacto na 

situação analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado 
problema. Diagrama de Causa-Efeito (Gráfico Espinha de 

Peixe)

5W2H
Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. 
Auxilia o gestor a traçar os planos de ação para que os 

objetivos sejam alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.

Ciclo PDCA

O foco dessa ferramenta está na melhoria contínua dos 
processos. O Ciclo PDCA é composto por 04 etapas: 

Planejar (Plan), Executar (Do), Verificar (Check) e Agir
Corretivamente (Act).

Brainstorming

Também chamado de “Tempestade de Ideias” 
(“Tempestade Cerebral”), é uma ferramenta utilizada com o 

objetivo de criar alternativas criativas para solução de 
problemas ou para o aproveitamento de oportunidades. 
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Administração de Recursos Humanos (ARH) x Gestão de Pessoas (GP)

Administração de Recursos Humanos

- Pessoas são "recursos" (patrimônio 
físico)

-Manutenção da cultura organizacional, 
introversão, isolamento, ênfase na 

eficiência interna, rotina burocratizada, e 
uma visão voltada para o passado e 

presente.

Gestão de Pessoas

- Pessoas são "parceiras" (patrimônio 
intelectual)

- Mudança cultural, inovação, extroversão, 
visão estratégia, ênfase na eficácia

organizacional, administração participativa, e 
uma visão voltada para o futuro.

COMPETÊNCIA CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES

Competências
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Avaliação 360° - Método Moderno

Avaliação 360°

A avaliação de desempenho é realizada de forma “circular”, por todos que 
mantêm algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Isto é, “todos avaliam 

todos” (inclusive o próprio indivíduo - autoavaliação)

Vantagens

É um método rico, que fornece informações completas e precisas. 

Permite o anonimato

tende a reduzir o efeito halo.

Desvantagens

é um método complexo, caro e de difícil planejamento e aplicação. 

é um método caro e que requer o treinamento dos avaliadores.

Pode gerar avaliações “conflitivas”

A possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a 
avaliação pode gerar “parcialidade” (tendenciosidade) nos resultados. Ou seja, 

as avaliações desses indivíduos podem ser tendenciosas.

Erros (Vieses) no Processo de Avaliação de Desempenho

Erros
(Vieses) do 

Processo de 
Avaliação de 
Desempenho

Efeito Halo
Tendência do avaliador se “deixar levar” por alguma característica marcante (positiva ou 
negativa) do avaliado. Ou seja, trata-se da tendência do avaliador de “generalizar” toda a 

avaliação, com base apenas em um aspecto (positivo ou negativo) do avaliado. 

Tendência 
Central

Ocorre quando o avaliador marca sempre “valores medianos” na avaliação de desempenho 
para não se “comprometer” com os resultados.

Leniência É a tendência do avaliador ser “bondoso” e pouco rigoroso nas avaliações de desempenho. 
Assim, ele acaba atribuindo notas altas a todos os avaliados. 

Excesso de 
Rigor

tendência do avaliador ser “severo” e muito rigoroso nas avaliações de desempenho. Assim, 
ele acaba atribuindo notas baixas a todos os avaliados. 

Recência É a tendência do avaliador a se ater apenas aspectos e comportamentos “mais recentes”
(positivos ou negativos) do indivíduo. 
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Treinamento e Desenvolvimento

Treinamento e 
Desenvolvimento

Treinamento Tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo (atividades 
"atuais"). É orientado para o presente e para o cargo “atual”.

Desenvolvimento

Busca desenvolver competências no indivíduo, com o objetivo de desenvolvê-lo 
profissionalmente, para que ele seja capaz de utilizar essas competências

futuramente. É orientado para o futuro (cargos futuros) e para o indivíduo. Visa à 
carreira.

Descrição e Análise de Cargos

Descrição de Cargos

Descrição do Conteúdo do Cargo

Aspectos Intrínsecos ao cargo

Relaciona, de maneira breve, as tarefas, os 
deveres e as responsabilidades do cargo.

O que, Quando, Como, Onde e Por que.

Análise de Cargos

Requisitos do ocupante do cargo ("perfil" desejado)

Aspectos Extrínsecos ao cargo

Relaciona os conhecimentos, habilidades e 
competências, necessários ao desempenho

adequado do cargo.

Requisitos físicos, requisitos mentais, 
responsabilidades que o cargo impõe e condições 

de trabalho.
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Meios de 
Recrutamento

Interno É aquele realizado internamente na empresa. 

Externo A empresa busca atrair candidatos de fora da empresa.

Misto
O recrutamento misto é realizado tanto com os funcionários atuais 

(internos) da empresa quanto com candidatos “de fora” da 
empresa.

Meios de Recrutamento

Vantagens 
Recrutamento Interno

Mais barato (mais econômico)

Mais rápido

Mais seguro

Motiva, incentiva e fideliza os funcionários 

Aproveita o potencial dos funcionários da empresa

Aproveita o investimento que a organização fez em 
treinamento e desenvolvimento

Não há necessidade de nova "integração" com a 
empresa

Desenvolve espírito de competição "saudável" entre os 
funcionários

Desvantagens Recrutamento 
Interno

Pode tornar a cultura organizacional fortemente 
conservadora

Pode dificultar a mudança e a inovação

Favorece a manutenção do “status quo” e a rotina 
atual

Pode gerar frustração nos funcionários que não foram 
“escolhidos”

Exige a contratação de um novo funcionário para 
ocupar o “cargo antigo”

Pode gerar conflito de interesses

Tende a gerar o Princípio de Peter (risco de 
incompetência progressiva)

Recrutamento Interno
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Recrutamento Externo

Vantagens 
Recrutamento Externo

Renova o Know-how da empresa

Traz novas ideias e competências à organização

Renova e Enriquece os recursos humanos da 
organização

Renova a cultura organizacional

Favorece a flexibilidade e a adaptabilidade 
organizacional

Evita a ocorrência do “Princípio de Peter”

Menor investimento para desenvolver competências

Desvantagens Recrutamento 
Externo

Mais caro

Mais demorado

Menos seguro

Risco de incompatibilidade entre funcionário e 
empresa

Pode trazer frustrações e desmotivação para os 
funcionários da empresa

Pode reduzir a fidelização dos funcionários

Pode afetar a política de remuneração da empresa 
(causar desajustes na política salarial)

OBRIGADO!
Prof. Stefan Fantini
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