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Teoria Clássica ou Teoria Neoclássica?

Funções Administrativas x Processo Administrativo

Funções Administrativas x Funções Organizacionais

O Processo Administrativo



O Processo Administrativo

Ao conjunto das funções administrativas, consideradas como um todo integrado, dá-se o nome de processo

administrativo. Ele serve de base para a literatura neoclássica da administração, que busca explicar como as

funções administrativas são desenvolvidas pelas organizações.

As funções do processo administrativo são:

1. Planejamento;
2. Organização;
3. Direção;
4. Controle.



1. Ano: 2017 Banca: EDUCA Órgão: CRQ - 19ª Região (PB)Prova: Coordenador Administrativo

Podemos considerar a administração como a tarefa que possibilita alcançar objetivos previamente

definidos, com maior eficiência. Em seus princípios gerais, tem as seguintes funções administrativas.

a) (PODC): Planejamento, Organização, Direção e Controle.

b) (CDPO): Concentração, Determinação, Patrimônio e Operação.

c) (PPDC): Planejamento, Patrimônio, Desenvolvimento e Controle.

d) (PODC): Projeto de Ação, Organograma, Direção e Controle.

e) (OCPD): Organização, Contratação, Patrimônio e Direção.



O Processo Administrativo



Planejamento: é a função através da qual as atividades a serem realizadas são desenhadas e os resultados

a serem obtidos são fixados;

Organização: trata-se da função de organizar os recursos disponíveis para que tudo aquilo que foi

planejado possa ser executado.

Direção: é a função de dirigir a execução dos trabalhos que foram planejados, para que os objetivos da

organização possam ser atingidos.

Controle: trata-se da função administrativa na qual os resultados obtidos pela organização/direção são

analisados em função daquilo que havia sido planejado.



As funções Administrativas

Planejamento                      Organização Direção                             Controle

• Definir a missão

• Formular objetivos

• Definir os planos    para 
alcançar os

objetivos

• Programar as
atividades

• Dividir o trabalho

• Designar as 
atividades

• Agrupar as 
atividades em 
órgãos e cargos

• Alocar recursos

• Definir autoridade   e 
responsabilidade

• Designar as pessoas

• Coordenar os
esforços

• Comunicar

• Motivar

• Liderar

• Orientar

• Definir os padrões

• Monitorar o
desempenho

• Avaliar o
desempenho

• Ação corretiva



Essas quatro funções organizacionais são a base do estudo da administração para os neoclássicos, e
representam as funções desempenhadas pelos administradores nas organizações.

Elas formam um ciclo contínuo de atividades que a função
administração desenvolve nas organizações.

Chiavenato (2007) considera ainda que essas quatro funções estão inter-relacionadas, constituindo algo

maior do que o ciclo administrativo. Para ele, todas as funções se relacionam uma com as outras. Esta é

uma visão mais prática da realidade das organizações fazendo com que possamos pensar da seguinte

forma quanto ao relacionamento das funções administrativas entre si:



2. Ano: 2016 Banca: IF-TO Órgão: IF-TO Prova: Professor Administração

Sobre Processo Administrativo é incorreto afirmar que:

a) o processo administrativo envolve as seguintes características: cíclico e repetitivo; interativo; iterativo; sistêmico.

b) o elemento organização que compõe o processo administrativo é o agrupamento de atividades necessárias para

atingir os objetivos da empresa, com delegação e coordenação de autoridade a chefes, que deverão definir e

estruturar os meios, os recursos humanos e materiais na consecução das operações sob sua responsabilidade.

c) função administrativa, a direção envolve o uso de influência para ativar e motivar as pessoas a alcançar os

objetivos organizacionais.

d) independentemente do tipo de operação empresarial, o administrador deve seguir o planejamento. Este apresenta

os seguintes passos: avaliação do contexto; definição dos meios de execução; tomada de decisões; resultados finais

esperados.

e) o ciclo de controle, uma função administrativa, visa assegurar se os resultados das operações estabelecidas de

acordo com os padrões estão de acordo com o desempenho esperado; caso contrário, permite ações corretivas.
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Planejar significa interpretar a missão organizacional ao estabelecer os objetivos da organização e

dos os meios necessários para a realização desses objetivos com o máximo de eficácia e eficiência.

Planejamento



Planejamento refere-se às implicações futuras de decisões presentes

✓Previsão: eventos prováveis com base em probabilidades.

✓Projeção: situação futura igual à situação passada em sua estrutura básica.

✓Predição: situação futura diferente da passada, mas sem existência de controle sobre o processo.

✓Resolução de problemas: aspectos imediatos corretivos entre empresa e forças externas relevantes.

✓Plano: documento formal.



1. Ano: 2017 Banca: IBFC Órgão: EMBASA Prova: Agente Administrativo

Analise a frase a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. _______________ é

tomar no presente decisões que afetem o futuro, para reduzir sua incerteza.

a) Planejar

b) Organizar

c) Dirigir

d) Controlar



O bom planejamento deve levar em consideração a natureza do ambiente presente e futuro, no qual suas

decisões e ações deverão funcionar. Para o planejamento ser eficaz, deve-se responder a algumas

perguntas:

1. Por que devemos estabelecer a meta ou objetivo? (Why)

2. O que deve ser feito para atingi-la? (What)

3. Onde (em que nível) isso será feito? (Where)

4. Quando isso será feito? Qual é sua programação no tempo? (When)

5. Como será feito? (How)

6. Quem vai fazer? (Who)

7. Quanto custa? (How much)



Os seis passos do processo de planejamento 

Definição dos Objetivos

Verificar a situação atual

Desenvolver premissas em relação ao futuro

Analisar as alternativas
de ação

Escolher uma alternativa

Implementar o plano e avaliar os resultados

Para onde queremos ir?

Onde estamos agora?

O que temos pela frente?

Quais são os caminhos 
possíveis?

Qual é o melhor caminho?

Como iremos percorrê-lo



FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Definição e Maneiras (Imaginativa e Benchmarking)

BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO

 Foco e flexibilidade (adaptação)

 Melhoria na coordenação

 Melhorias no controle

 Administração do tempo



2. Ano: 2017 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: Assistente Administrativo (HUAC - UFCG)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. São vantagens do planejamento, para as

organizações:

I. focalizar esforços.

II. aumentar a visibilidade da organização.

III. proporcionar senso de direção.

IV. definir parâmetros de controle.

V. reduzir o impacto do ambiente.

VI. gerar criatividade e flexibilidade na organização.

a) Apenas I, III e VI. b) I, II, III, IV, V e VI. c) Apenas II e VI. d) Apenas I, III, IV e V.

e) Apenas I e III.





Como todo planejamento se subordina a uma filosofia de ação, Ackoff aponta três tipos de filosofia do

planejamento:

Planejamento conservador: é o planejamento voltado para a estabilidade e a manutenção da situação

existente.

Sua base é predominantemente RETROSPECTIVA.

Planejamento otimizante: é o planejamento voltado para a adaptabilidade e inovação dentro da

organização.

Sua base é predominantemente INCREMENTAL.



Planejamento adaptativo: é o planejamento voltado para as contingências e o futuro da organização.

Sua base é predominantemente ADERENTE.

Etapas básicas do planejamento

O planejamento cobre uma variedade ampla de atividades, desde as mais complexas, ocorrendo a longo

prazo e em ambientes incertos, até as mais simples, a curto prazo e em ambientes previsíveis.



3. Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: IBGE Prova: Agente Censitário Municipal e Supervisor

O planejamento é a função administrativa responsável pela definição dos objetivos da organização e pela

concepção de planos que integrem e coordenem suas atividades. Um dos elementos essenciais do

processo de planejamento é o estabelecimento de objetivos que explicitem os resultados que se deseja

alcançar, fornecendo senso de direção para as ações e esforços organizacionais.

Objetivos eficazes devem ser adequadamente formulados, atendendo a certos critérios, tais como:

a) serem específicos;

b) estarem de acordo com o ambiente externo;

c) serem inovadores;

d) serem abrangentes;

e) estarem dentro do orçamento previsto.



Estratégia
Organizacional

Processos
Organizacionais

Operações
Organizacional

Planejamento Estratégico

Planejamento Tático

Planejamento
Operacional



 Características

◦ Objetivos e Metas

◦ Meios para atingir os 
objetivos e     as metas

◦ Métodos operacionais e 
alocação de recursos

 Níveis

◼ Estratégico

◼ Tático

◼ Operacional

 Tipos

◼ Planejamento Estratégico

◼ Planejamento Tático

◼ Planejamento 
Operacional



Nível Planejamento Conteúdo Prazo Características

Institucional

Intermediário

Operacional

Estratégico

Tático

Operacional

Longo

Médio

Curto

Genérico e
Sintético

Pouco
detalhado

Detalhado e
analítico

Macroorientado: aborda a 
empresa como uma totalidade

Aborda cada unidade de trabalho 
ou cada unidade de custo 
separadamente

Microorientado: aborda cada tarefa 
ou operação isoladamente



Alcance dos

Objetivos

Departamentais

Planos Táticos              Planos Operacionais

Planejamento
Estratégico

Planejamento

Financeiro

Planejamento

da Produção

Planejamento

de Marketing

Planejamento

de Recursos

Humanos

Fluxo de

Caixa

Plano de

Investimentos

Plano de

Aplicações

Plano de

Produção

Plano de

Manutenção

Plano de

Abastecimento

Plano de

Vendas

Plano de

Propaganda

Plano de

Treinamento



4(CONSULPLAN) Para que as organizações possam atingir seus objetivos em um ambiente cada vez mais

dinâmico e competitivo, é necessário que todos os esforços e recursos disponíveis sejam alocados para

aproveitar as oportunidades e neutralizar as suas possíveis ameaças. Para que isso seja possível, as

empresas organizam suas ações futuras por meio do planejamento estratégico. Assim é possível minimizar

os erros e as incertezas e, por outro lado, maximizar o sucesso no alcance das metas organizacionais. Sobre o

desdobramento da estratégia em níveis organizacionais, assinale a alternativa correta.

A) No nível operacional, o planejamento aborda questões estratégicas e de longo prazo.

B) No nível institucional, o planejamento é estratégico pois aborda objetivos globais e de longo prazo.

C) No nível intermediário, o planejamento aborda metas operacionais de cada tarefa e de curto prazo.

D) No nível institucional, o planejamento é de médio prazo e considera apenas a unidade organizacional.



5 (CONSULPLAN) Uma das principais funções organizacionais é o planejamento. O ato de planejar deve ser

visto como a determinação da direção a ser seguida para alcançar os resultados esperados pela

organização, entretanto, dentro do processo de planejamento é preciso reconhecer qual é a sua

abrangência dentro da estrutura organizacional da empresa. Associe adequadamente os três níveis

organizacionais às diversas características do processo de planejamento.

1. Nível estratégico.

2. Nível tático.

3. Nível operacional.

( ) Preocupa‐se em atingir os objetivos departamentais.



( ) É projetado para curto prazo e preocupa‐se com o alcance de metas específicas.

( ) É projetado para médio prazo e é definido em cada departamento da empresa.

( ) Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de atividade e preocupa‐se

em atingir os objetivos organizacionais.

( ) É definido no nível operacional para cada tarefa ou atividade.

( ) É projetado para longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos por vários anos.

A sequência está correta em

A) 3, 2, 1, 2, 1, 2.

B) 2, 3, 2, 1, 3, 1.

C) 1, 1, 1, 2, 3, 2.

D) 2, 1, 2, 2, 1, 1.
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ORGANIZAÇÃO
Como entidade social:

Formal x Informal (duração, assuntos e localização)

Como função administrativa:

Abrangência da organização

• Nível global

• Nível departamental

• Nível das tarefas e operações



ORGANIZAÇÃO
Como entidade social:

 composta por pessoas e voltada para o alcance de objetivos.

 Dentro desse contexto pode ser formal (a organização formalizada oficialmente) e a informal (surge
espontaneamente entre as pessoas).

Como função administrativa:

 Determinar as atividades específicas para alcance de objetivo.

 Agrupar as atividades numa estrutura lógica.

Abrangência da organização

 Nível global – linear, funcional, linha-staff – desenho organizacional.

 Nível departamental – departamentalização.

 Nível das tarefas e operações – desenho dos cargos e tarefas.



Chiavenato (2007) chama a atenção para o fato de que a função

organizar abrange necessariamente quatro componentes:

1. Tarefas: As funções organizacionais são subdivididas em tarefas.

2. Pessoas: Cada pessoa é ocupante de um cargo na organização formal.

3. Órgãos: as tarefas e as pessoas são agrupadas em órgãos, como divisões, departamentos ou unidades da

organização.

4. Relações: A preocupação inicial focalizou as relações entre os órgãos componentes da organização e entre

as pessoas com relação ao seu trabalho e em seguida entre a empresa e seus clientes e usuários.



A FUNÇÃO DE ORGANIZAR:

• Dividir o trabalho

• Agrupar as atividades em uma estrutura lógica;

• Designar as pessoas para sua execução;

• Alocar os recursos;

• Coordenar os esforços.



Organizar conduz à criação da Estrutura Organizacional:

1. Conjunto de tarefas formais atribuídas às Unidades Organizacionais e às pessoas.

2. As relações de subordinação, linhas de autoridade, responsabilidade pelas decisões, número de níveis
hierárquicos e amplitude administrativa

3. As comunicações para assegurar coordenação eficaz entre órgãos e pessoas.



Organização

ESTRUTURA VERTICAL: envolve três fatores principais:

 Hierarquia Administrativa: execução de tarefas e deveres de maneira eficiente e eficaz

 Amplitude Administrativa: significa o número de empregados que devem se reportar ao
administrador.

 Grau de centralização ou descentralização: refere-se à concentração ou dispersão da autoridade
para decidir.



Hierarquia Administrativa

 Divisão do trabalho

 Cadeia de Comando

 Autoridade, responsabilidade e delegação

 Autoridade de linha e staff



AMPLITUDE ADMINISTRATIVA

Amplitude estreita

Amplitude de controle larga

CENTRALIZAÇÃO/DESCENTRALIZAÇÃO: 

Vantagens da Centralização

Vantagens da Descentralização



Centralização/Descentralização: 

descentralizar para agilizar ou centralizar para padronizar?



1. Ano: 2016 Banca: IFB Órgão: IFB Prova: Auxiliar em Administração

A “organização”, como função administrativa e atividade básica da administração, faz parte do processo administrativo de planejar,

organizar, dirigir e controlar e significa ____________________.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna da frase acima.

a) a entidade chamada “organização”, que é formal e baseada em divisão de trabalho, pois é planejada e está aprovada pela direção e

comunicada a todos os participantes.

b) uma empresa qualquer, com ou sem fins lucrativos, que opera no mercado, possui clientes e funcionários e é formalizada oficialmente.

c) o ato de organizar as pessoas em função de relações de amizade e interações sociais, emergindo espontânea e naturalmente entre as

pessoas que ocupam posições na empresa, a partir dos relacionamentos como ocupantes de cargos.

d) o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração e de estabelecer relações entre eles e

as atribuições de cada um deles.

e) o ato de conduzir as ações empresariais como um todo, para garantir que as atividades empresariais, tarefas departamentais e

operações sejam cumpridas de acordo com o que foi planejado e organizado.
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DIREÇÃO

• Dirigir os esforços para um propósito comum;

• Comunicar;

• Liderar;

• Motivar; Orientar as pessoas; Impulsionar as pessoas.



1. Ano: 2016 Banca: Prefeitura de Fortaleza – CE Órgão: Prefeitura de Fortaleza - CEProva: Analista de

Planejamento e Gestão – Administração

A função administrativa que se refere ao relacionamento do administrador com seus colaboradores é:

a) a Direção.

b) a Organização.

c) o Controle.

d) o Planejamento.



 OS TRÊS NÍVEIS DE DIREÇÃO

 Direção: A empresa ou áreas da empresa;

 Gerência: Cada departamento ou unidade da empresa

 Supervisão: Cada grupo de pessoas ou tarefas

ESTILOS DE DIREÇÃO, SEGUNDO MCGREGOR

Teoria  X e Teoria y



Estilos X versus Y



Teoria Z (Ouchi): esquema de administração adotado pelos japoneses:

 Filosofia de emprego a longo Prazo

 Poucas promoções verticais e movimentos em cargos laterais

 Ênfase no planejamento e no desenvolvimento da carreira

 Participação e consenso na tomada de decisões

 Envolvimento dos funcionários



2. Ano: 2017 Banca: IESES Órgão: CEGÁS Prova: Assistente Técnico - Administrativo e Financeiro

O professor e economista americano Douglas McGregor desenvolveu uma teoria que afirma

que o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições forem favoráveis e que os

funcionários de uma organização gostam do trabalho, de responsabilidades e a buscam

dentro da empresa. Essa teoria ficou conhecida como:

a) Teoria X.

b) Teoria T.

c) Teoria Y.

d) Teoria Z.



EQUIPES DE TRABALHO

x 

GRUPOS DE TRABALHO



Diferenças entre grupo e equipe
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CONTROLE

• Definir padrões de desempenho; Monitorar o desempenho;

• Comparar o desempenho com os padrões estabelecidos;

• Tomar a ação corretiva para corrigir desvios e assegurar o alcance dos objetivos.



Para Haynes e Massie (1969, apud Chiavenato, 2007), deve-se destacar no controle a existência de:

1. Objetivo:

2.Medição:

3. Comparação:

4. Correção



Para Haynes e Massie (1969, apud Chiavenato, 2007), deve-se destacar no controle a existência de:

1. Objetivo: o controle requer um objetivo, um fim predeterminado, um plano, uma linha de atuação, um

padrão, uma norma, uma regra decisória, um critério ou uma unidade de medida.

2. Medição: o controle requer um meio de medir a atividade desenvolvida. O que não se pode medir não se

pode administrar.

3. Comparação: um procedimento para comparar tal atividade com o critério definido.

4. Correção: algum mecanismo que corrija a atividade em curso para permitir-lhe alcançar os resultados

Desejados.



Estabelecimento
de padrões

Ação
corretiva

Observação do
desempenho

Comparação do
desempenho 
com o padrão

As quatro fases do controle



Os quatro tipos de padrões

Tipos

de

Padrões

Padrões   de
Quantidade

Padrões
de

Qualidade

Padrões
de

Tempo

Padrões
de

Custo

• Volume de produção
• Níveis de estoque
• Número de horas trabalhadas
• Volume de vendas

• Controle de qualidade do produto
• Controle de qualidade do processo
• Especificações do produto
• Controle da Q da matéria-prima

• Tempo padrão de produção
• Tempo médio de estocagem
• Padrões de rendimento
• Tempo médio de atendimento

• Custo de produção
• Custo de estocagem
• Custo padrão
• Custo médio de financiamento



(Chiavenato 2007) afirma que elas se preocupam com os resultados, com o desempenho e com os fatores

críticos de sucesso. Os aspectos mais focalizados são :

1. Produtividade: 2. Qualidade de vida no trabalho: 3. Eficiência:

4. Eficácia: 5. Efetividade: 6. Qualidade:

7. Inovação: 8. Lucratividade: 9. Competitividade:



Chiavenato (2005, apud Chiavenato 2007)) afirma que elas se preocupam com os resultados, com o

desempenho e com os fatores críticos de sucesso. Os aspectos mais focalizados são :

1. Produtividade: é a relação entre as saídas e as entradas do sistema. As medidas de produtividade podem ser

aplicadas para cada entrada ou combinação de entradas, vendas, custos etc.

2. Qualidade de vida no trabalho: tem relação com os aspectos do ambiente físico e psicológico do trabalho

que são importantes para os funcionários. As medidas mais usadas são: satisfação dos empregados; índice

de rotatividade e de absenteísmo dos funcionários; índice de acidentes no trabalho.



3. Eficiência: significa o alcance de resultados com o mínimo uso de recursos. É a porcentagem dos recursos

realmente utilizados sobre os recursos que foram planejados para serem utilizados

4. Eficácia: é a porcentagem da saída real sobre a saída esperada. É relativa as coisas certas para atender às

necessidades do cliente. As medidas de eficácia devem refletir se os resultados desejados estão sendo

atingidos.

5. Efetividade: é o grau do impacto gerado pelos produtos e serviços da organização sobre o seu ambiente,

sendo mais ligado à Missão da organização e de mais difícil mensuração.



6. Qualidade: refere-se à adequação em relação às especificações ou requisitos ou superação dos mesmos. As

medidas mais usadas são: percentagem de produtos que atendem aos critérios de qualidade; número de

reclamações de clientes; número de produtos rejeitados; satisfação do cliente.

7. Inovação: é o grau em que se produz novas ideias ou se adaptam velhas ideias para criar resultados

lucrativos. As medidas: número de patentes obtidas para os novos produtos; número de novos

produtos/serviços desenvolvidos, número de sugestões de empregados implementadas; volume de dinheiro

economizado por melhorias continuar nos processos de trabalho.



8. Lucratividade: está relacionada ao volume de dinheiro gerado após deduzidas as despesas. É a medida em

que as receitas ultrapassam os custos .

9. Competitividade: diz respeito ao sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes. As medidas

de competitividade mais usadas são: percentagem da fatia de mercado e volume total de vendas para um

certo produto, como percentagem do volume total de vendas de todos os produtores.



TIPOS DE CONTROLE I

• Controles pré-ação: garantem que os insumos estejam disponíveis antes das ações serem executadas.

• Controles de direção: são aqueles que buscam detectar os desvios durante a execução, de modo que

eventuais correções possam ser feitas a tempo.

• Controles de sim/não (ou de triagem): são aqueles que proporcionam um momento para verificar a

aprovação de determinado procedimento ou do atendimento de condições específicas, antes que a

execução possa continuar.

• Controle pós-ação: é aquele que mede o resultado da ação que já foi executada – é um feedback. Não há

mais tempo hábil para a correção de rumos da atividade.



TIPOS DE CONTROLE I

Controles pré-ação

Exemplo:

➢ Orçamento Financeiro: prevê os gastos e separa a verba adequada.

➢ Cronograma: identifica as tarefas e avalia o tempo necessário .

Controles de direção

Exemplo:

➢Controle Estatístico de Processo (CEP)



Controles de sim/não (ou de triagem)

Exemplo:

➢ Pokayoke.

Controle pós-ação

Exemplo:

➢ Feedback ou retroalimentação da informação.
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Sobre planejamento e controle, analise os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I. O controle preliminar inclui a direção, o monitoramento e o ajuste em sintonia fina com as atividades à

medida que elas ocorrem.

II. O objetivo do controle é manter as operações dentro dos padrões estabelecidos para que os objetivos

sejam alcançados da melhor maneira.

III. Uma das características de um sistema eficaz de controle é a ênfase na exceção, que prega que

apenas os desvios devem merecer atenção.

a) Apenas o item II está correto. b) Apenas os itens I e III estão corretos.

c) Apenas os itens II e III estão corretos. d) I, II, III estão corretos.



OS NÍVEIS DE CONTROLE 

NÍVEIS TIPOS CONTEÚDO TEMPO AMPLITUDE

Institucional Estratégico Abrangente, 

Genérico Visão 

ampla

Longo Prazo Macro-orientado

Focalizado no 

Mercado

Intermediário Tático Menos abrangente 

Mais detalhado
Médio Prazo Focalizado na 

gerência

Operacional Operacional Extremamente 

detalhado
Curto Prazo Micro-orientado 

focalizado no 

processo



Controles Estratégicos

Sistemas de decisões de cúpula que controlam o desempenho e os resultados da
organização.

✓Balanços contábeis e relatórios financeiros

✓Controle de lucros e perdas

✓Análise do Retorno sobre Investimento



Controles Táticos

✓ Controle Orçamentário:

✓ Contabilidade de custos

✓Custos fixos

✓Custos Variáveis

✓ Ponto de Equilíbrio



Controle Operacionais

✓ Ação Disciplinar

✓ Controle de estoques

✓ Programação just-in-time

✓ Controle de estoques



2 (CONSULPLAN) Para que os diversos processos organizacionais possam funcionar de forma eficiente, é

comum nas empresas a implementação de controles. Na verdade o controle é um processo administrativo

que se distribui em todos os níveis organizacionais, sendo que a sua principal finalidade é a de verificar se

a execução está de acordo com o que foi planejado. Sobre a diferença entre os controles estratégicos,

táticos e operacionais, relacione adequadamente os tipos de controle às suas características.

1. Controle estratégico.

2. Controle tático.



3. Controle operacional.

( ) É feito no nível intermediário e refere-se a cada uma das unidades organizacionais: departamentos,

divisões ou equipes.

( ) É típico da área técnica e projetado para um curto prazo. Aborda cada tarefa e focaliza cada processo.

( ) Constitui o sistema de decisões de cúpula que controla o desempenho e os resultados da organização

como um todo.

A sequência está correta em

A) 3, 1, 2.

B) 2, 3, 1.

C) 1, 2, 3.

D) 2, 1, 3.
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