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A VISÃO SISTÊMICA 

É uma competência que está atrelada ao conhecimento 

dos diferentes processos de uma organização, pelo 

entendimento de como se integram e como se 

relacionam com o ambiente externo, como circulam as 

informações desde os pontos de origem até seus 

destinos. É a visão do todo.    

      (LOPEZ,2012) 



VISÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

Um dos grandes problemas nas organizações é que a 

visão que a maioria tem delas mesmas é uma visão 

segmentada e setorizada. Isso leva a conflitos e 

divergências operacionais e minimizam os resultados 

dos esforços. A organização deve buscar uma visão 

sistêmica, global, abrangente. 

     (TACHISAWA,2004) 



GESTÃO COM VISÃO SISTÊMICA 

 

O Sistema        A Organização         As Pessoas 

 

 



O SISTEMA 

É um conjunto de elementos ou componentes 

interdependentes que interagem e produzem resultados 

a partir dos recursos originados em seu ambiente. O que 

define o sistema é o processo, a relação entre as partes 

e não somente as partes. 

     (MAXIMIANO, 1995) 

 



 O SISTEMA 

É um conjunto de partes ou elementos interdependentes 

que formam o todo unitário, complexo e organizado no 

sentido de alcançar um objetivo proposto. 

     (CHIAVENATO, 2003) 

 



A ORGANIZAÇÃO 

É uma entidade social intencionalmente construída para 

atingir objetivos específicos e são reconstruídas e 

redefinidas a medida que as metas são atingidas ou que 

se descobrem novos meios de atingi-las com menor 

custo ou menor esforço. 

     ( CHIAVENATO, 1999) 



A ORGANIZAÇÃO 

Quando um homem junta esforços com outros homens, 

surge a organização. 

 

     (MARCOVITCH,1972) 



A ORGANIZAÇÃO 

É um instrumento social onde muitas pessoas combinam 

esforços e trabalham juntas para atingir objetivos que 

jamais poderiam fazê-lo isoladamente. 

     ( CHIAVENATO, 2005) 



A ORGANIZAÇÃO 

As organizações estão mudando seus conceitos e 

práticas gerencias, centrando o foco nas pessoas pois 

para enfrentar as mudanças é preciso além de 

conhecimento técnico o insight humano para lidar com 

as complexidades e incertezas. 

          (TAUKECHI E NONAKA,2008)

    



AS PESSOAS 

As pessoas são capazes de conduzir as organizações 

ao sucesso e a excelência. Fazem investimentos nas 

organizações através de seu esforço, dedicação, 

responsabilidade, comprometimento, risco. Na 

expectativa de colherem retornos como salários, 

benefícios,crescimento profissional, carreira,incentivos,.. 

       (CHIAVENATO,2004) 



AS PESSOAS 

Através das organizações as pessoas conseguem 

ampliar suas aptidões, aproveitar melhor suas 

habilidades e os seus conhecimentos. O ser humano é 

um ser que produz e para isso se associa. A organização 

corresponde a uma associação de pessoas e uma 

coordenação de esforços.   

     (MARCOVITCH, 1972) 



AS PESSOAS 

É necessário estudar os fenômenos intrínsecos e 

extrínsecos que constitui a organização (pessoas) que 

trabalham coletivamente para atingir metas, 

relacionando-as com sua cultura e seu universo 

cognitivo.  

    (MARGARIDA KUNSH, 2003) 



DECISÃO NA GESTÃO 

A tomada de decisão é a conversão das informações 

analisadas em ação. Entende-se que as decisões 

precisam ser tomadas de forma ágil e correta, pois o 

desempenho das organizações depende da qualidade 

de seu gerenciamento. 

     (OLIVEIRA, 2004) 



DECISÃO NA GESTÃO  
 

A tomada de decisão sob condições de incerteza, 

constitui-se em uma das habilidades mais importantes 

para um gerente, pois o processo decisório deve levar a 

organização à otimização de seus recursos, redução de 

custos e melhor desempenho resultados. 

Deles é exigida a visão sistêmica e cautela. 

     (MAXIMIANO, 1995) 



LIMITAÇÃO DE RECURSOS 

Na ausência do equilíbrio ou na limitações dos recursos 

financeiros da organização, o planejamento das 

necessidades acontece de forma mais regulada e a 

comunicação dos objetivos deve  ser mais eficiente para 

que todos estejam alinhados com as dificuldades e 

saibam separar as importâncias das prioridades. 



LIMITAÇÃO DE RECURSOS 

Neste cenário a definição das prioridades pode ser 

prejudicada pela tendência das pessoas em defender 

seus interesses intrínsecos desviando o foco da 

prioridade real e podendo gerar : 

 maiores prejuízos para a situação financeira; 

 necessidades de soluções emergenciais a qualquer 

custo; 

 decisões com pouca assertividade 



EXEMPLO NA MVC 

Decidir como utilizar dentre as várias necessidades de 

pagamentos, o pouco recurso disponível, considerando 

que fora apresentado duas grandes prioridades : 

 Comprar matéria-prima cuja falta poderia acarretar 

atraso na entrega ao cliente e consequentemente 

prejuízos na sua linha do cliente e insatisfação pelo 

nosso atendimento ? Ou 

  Pagar impostos federais cujo vencimento expirava 

neste mesmo dia não sendo possível renegociação ? 



FENÔMENOS SISTÊMICOS 

A Hiperativação e a Constrição do corpo humano frente 

à uma situação que ameaça a vida. 

O sistema nervoso age para assegurar que todos os 

nossos esforços sejam direcionados da melhor maneira 

possível contra a ameaça. 

A hiperativação e a constrição nos permitem realizar 

tarefas que jamais conseguiríamos em condições 

normais.      ( LEVINE, 1999) 



VISÃO SISTÊMICA NA CULTURA JAPONESA 

 

A Visão a partir das perdas do terremoto seguido de 

tsunami e do acidente nuclear 

 

A presença de algo muito maior que qualquer tsunami no 

Japão 

 



METODOLOGIAS 

Sete etapas do processo decisório 

1. Percepção da situação que envolve algum problema; 

2. Análise e definição do problema; 

3. Procura de alternativas de solução ou de cursos de 

ação; 

4. Avaliação e comparação das soluções alternativas ( e 

suas conseqüências); 

5. Escolha da alternativa mais adequada ao alcance dos 

objetivos; 

6. Comunicação da Decisão escolhida; 

7. Implantação das alternativas escolhidas 

     (MILANEZ, 2010) 



METODOLOGIAS 

Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)  

 

 

 

 

 

      (PELARD,2011) 
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METODOLOGIAS 

Matriz de Urgência e Importância – Eisenhowen 

 

 

 

 

 

       

 Fonte:https://www.portal-gestao.com/artigos/6955-matriz-de-eisenhower- 

     (SERAFIM,2013) 
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METODOLOGIA MVC 
 
Reunião diária com representantes de todas as áreas 

baseados no seguinte questionamento perante as 

necessidades : 

 

 Se o recurso não for destinado para este fim hoje, qual 

o impacto para a organização a curto prazo ? 

 

 O que pode ser feito para evitar ou minimizar este 

impacto sem direcionar o recurso? 

 

 Há possibilidades de contato e renegociação? 
 



DECISÃO MVC 

 Comprar matéria-prima cuja falta poderia acarretar 

atraso na entrega ao cliente e consequentemente 

prejuízos na sua linha do cliente e insatisfação pelo 

nosso atendimento ? Ou 

  Pagar impostos federais cujo vencimento expirava 

neste mesmo dia não sendo possível renegociação ? 



ANÁLISE E CONCLUSÃO 

Se as pessoas sabem com clareza seu papel dentro da 

organização, sua contribuição para alcançar as metas e 

percebe o respeito pela diversidade pessoal de cada um, 

a visão sistêmica pode ajudar na definição da real 

prioridade. 

 



ANÁLISE E CONCLUSÃO 

A visão sistêmica pode auxiliar nos processos de tomada 

de decisão e definição de prioridades para a gestão de 

poucos recursos financeiros, pois permite visualizar as 

vantagens e desvantagens para a organização quando 

compreendidos e compartilhados os efeitos e 

consequências que cada decisão pode acarretar. 



ANÁLISE E CONCLUSÃO 

O todo é maior que as partes somadas. Num time 

imbatível, o poder da equipe é maior que a soma do 

quociente intelectual de cada pessoa. 

                     (SHININYASHIKI, 2000) 

 

Liderar para a Autonomia é estar comprometido com o 

próprio desenvolvimento e na mesma proporção, com o 

desenvolvimento do outro e sua equipe com um todo. 

             (JUBRAN, 2012) 



RECOMENDAÇÕES 

O envolvimento de diferentes áreas de gestão da 

empresa, que se pratique as metodologias de causa e 

efeito analisando as consequências que cada decisão 

vai acarretar. 

É provável que ao final da discussão o grupo, usando a 

visão sistêmica, decida pela prioridade real do momento. 
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