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PLANO DE OPERAÇÃO DA EMPRESA



“ ISSO SEMPRE FOI FEITO ASSIM E SEMPRE FUNCIONOU. ”

PLANO DE OPERAÇÃO DA EMPRESA



MISSÃO, VISÃO, VALORES



DADOS ESTRATÉGICOS

MISSÃO, VISÃO, VALORES

Missão: Determinar a razão de ser da empresa

Visão: Onde a empresa quer chegar

Valores: crenças, filosofias e atitudes que devem ser seguidas

pelos funcionários dentro das regras da empresa.



MISSÃO, VISÃO, VALORES

• Missão: Contribuir para o desenvolvimento humano por meio da formação de

profissionais de excelência e da produção do conhecimento.

• Visão: Ser uma das 10 melhores universidades particulares do Brasil até 2030.

• Valores:

- Respeito ao ser humano, à sua diversidade, direitos e aos princípios democráticos;

- Responsabilidade social e ambiental;

- Consideração do aluno como centro do processo educacional;



MISSÃO, VISÃO, VALORES

• Valores:

- Contribuição com as transformações científicas, econômicas, políticas, sociais,

ambientais, culturais e tecnológicas

- Ética;

- Inovação;

- Valorização da arte, da cultura e do desporto.



MISSÃO, VISÃO, VALORES

• Missão: Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e

agradável.

• Visão: Duplicar o valor da companhia ampliando a liderança em cada um dos mercados.

• Valores:

- Oferecemos Qualidade, Serviço & Limpeza aos nossos Clientes;

- Incentivamos o Espírito Empreendedor;



MISSÃO, VISÃO, VALORES

• Valores:

-- Temos um forte compromisso com a nossa Gente;

- Maximizamos a Rentabilidade das nossas operações;

- Contribuímos com o desenvolvimento das Comunidades nas quais atuamos.



MISSÃO, VISÃO, VALORES

• Missão: Refrescar o mundo – em corpo, mente e espírito; Inspirar momentos de otimismo

– por meio de nossas marcas e ações; Criar valor e fazer a diferença – onde estivermos e em

tudo o que fizermos.

• Princípios e Valores:

- Liderança: buscar fazer a diferença como empresa global, tomar as decisões certas e

inspirar e influenciar aqueles com quem nos relacionamos.”

- Paixão: “estamos comprometidos de corpo e alma. Devemos criar oportunidades, ter sede

de fazer sempre mais e realizar”.



MISSÃO, VISÃO, VALORES

• Princípios e Valores:

- Integridade - ser íntegro significa ser verdadeiro: dizer o que pensamos, fazer o que dizemos e agir

corretamente.

- Responsabilidade: “cada um de nós fa zo que precisa ser feito. Devemos ter vocação para agir e

honrar nossos compromissos”.

- Colaboração - “acreditamos na força da participação, por isso promovemos o talento coletivo

.- Inovação: “buscar, imaginar, criar, divertir: este é o caminho para inovação.

- Qualidade: fazer bem feito. Devemos deixar tudo sempre melhor do que estava, estabelecer os mais

altos padrões para nossos produtos, nosso pessoal e nosso desempenho.



MISSÃO, VISÃO, VALORES



DESAFIOS DA GESTÃO

• Mercados dinâmicos;

• Transformação digital;

• Aumento da concorrência;

• Expectativa cada vez mais elevada dos clientes;

• Como tornar a empresa mais competitiva e eficaz?



DESAFIOS DA GESTÃO



DESAFIOS DA GESTÃO

GARANTA QUE A MUDANÇA SEJA ALGO PERMANENTE.



DESAFIOS DA GESTÃO



DESAFIOS DA GESTÃO

PENSANDO EM...



GESTÃO DE NEGÓCIOS

Ações aplicadas em três áreas distintas:

• Liderança de pessoas;

• Gerenciamento de Processos;

• Visão estratégica.

É através da visão por processo que se procura entender o que

precisa ser feito e como fazê-lo.



LIDERANÇA DE PESSOAS

• Liderar pessoas nunca é uma tarefa fácil!

• Liderar é prever as mudanças e preparar o grupo para enfrentá-las.

O sucesso de uma empresa está diretamente ligado ao fato dela

possuir ou não bons líderes.

Seja um bom líder: crie líderes para o futuro!
Mais que lidar com a complexidade do desafio é lidar com a mudança.



O QUE OS DADOS MOSTRAM?

Pesquisa Delloite:

- 76% Desenvolvimento de lideranças.

- 72% Gerenciamento de talentos.

Pesquisa da KPMG:

- 91% Consideram que os lideres não atuam o tempo todo alinhados com a

visão e os valores da empresa.

- 70% Acreditam que poucos lideres são vistos como justos e inspiradores.

QUAIS SÃO OS FATORES MAIS CRÍTICOS
PARA O SUCESSO DA EMPRESA?



LIDERAR PESSOAS...



O QUE OS DADOS MOSTRAM?

• Flexibilidade para mudanças;

• Liderar e desenvolver pessoas;

• Espírito colaborativo;

• Criatividade e inovação;

• Antecipar e administrar riscos.

COMPETÊNCIAS DO LÍDER



GESTÃO DE PROCESSOS

O QUE É?



GESTÃO DE PROCESSOS

O Gerenciamento de Processos de Negócios é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar,

executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados

ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da

organização.

Etapas:

• Planejamento ;

• Modelagem;

• Simulação;

• Execução;

• Monitoramento ;

• Avaliação;

• Revisão.

O QUE É?

“Foco na melhoria contínua e no alcance

dos objetivos e metas estabelecidos”.



PLANEJAMENTO

Fase na qual é analisado o conjunto de atividades envolvidas, qual o

objetivo do processo e sua relação com a estratégia da empresa.

• Verificar quais são os principais problemas e as melhores maneiras de

resolvê-los.

• Identificar os indicadores de desempenhos que serão usados.



PLANEJAMENTO



GESTÃO DE PROCESSOS

• Processos levantados e descritos;

• Entradas e saídas, incluindo clientes e fornecedores;

• Responsabilidades de diferentes áreas e equipes;

• Avaliação dos recursos disponíveis.

MODELAGEM



GESTÃO DE PROCESSOS

MODELAGEM
Exemplo:



GESTÃO DE PROCESSOS

Serve para averiguar como o que foi previsto se manifesta na prática e

de que forma os colaboradores respondem ao novo processo.

• Fase de testes.

SIMULAÇÃO



GESTÃO DE PROCESSOS

A partir da experiência obtida na simulação, são feitos os ajustes

necessários e o processo passa a ser praticado.

Recursos necessários:

• Ferramentas;

• Aquisiçãodesoftwares;

• Remanejamento de equipe;

• Mudanças no layout da organização;

• Implantação das novas estratégias.

EXECUÇÃO



GESTÃO DE PROCESSOS

Exemplo:

EXECUÇÃO



GESTÃO DE PROCESSOS

Os novos processos devem ser acompanhados constantemente através

dos indicadores de desempenho definidos previamente.

Métricas:

• Tempo de duração

• Custos;

• Capacidade;

• Qualidade.

MONITORAMENTO



GESTÃO DE PROCESSOS



GESTÃO DE PROCESSOS

• Indicadores de Eficiência;

• Indicadores de Qualidade;

• Indicadores de Capacidade;

• Indicadores de Produtividade;

• Indicadores de Rentabilidade;

• Indicadores de Lucratividade;

• Indicadores de Competitividade;

• Indicadores de Efetividade.

INDICADORES



GESTÃO DE PROCESSOS

AVALIAÇÃO



ANÁLISE DE CONTEXTO

Análise das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (F.O.F.A.)

considera os aspectos positivos e negativos do ambiente interno e externo.

ANÁLISE SWOT



ANÁLISE DE CONTEXTO

ANÁLISE SWOT



GESTÃO DE PROCESSOS

QUALIDADE



GESTÃO DE PROCESSOS

DEMING



GESTÃO DE PROCESSOS

DEMING



GESTÃO DE PROCESSOS



GESTÃO DE PROCESSOS

BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROCESSOS



GESTÃO DE PROCESSOS

• Para onde a empresa está indo?

• Como sua empresa se vê no futuro?

• Por que perseguimos metas e objetivos?

• Por que as pessoas vão trabalhar na sua empresa?

Levar o empreendimento a atingir seus objetivos estratégicos.

VISÃO ESTRATÉGICA



VISÃO ESTRATÉGICA

O líder deve ser capaz de utilizar os recursos

disponíveis de forma estratégica, avaliar os riscos

inerentes ao negócio e reduzir as incertezas com um

pensamento sistêmico e integrado e assim definir

metas e objetivos a serem conquistados ao longo do

tempo.

Mas se você não planeja, como é possível chegar lá?



VISÃO ESTRATÉGICA



VISÃO ESTRATÉGICA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



VISÃO ESTRATÉGICA

PLANEJAMENTO TÁTICO

Características Principais:

• Processo permanente, contínuo e interativo;

• Aproxima o estratégico do operaciona;

• É executado pelos níveis intermediários da empresa;

• Considera a alocação de recursos;

• Tem alcance de médio prazo;

• Busca integração de atividades.



VISÃO ESTRATÉGICA

PLANEJAMENTO OPERACIONAL



VISÃO ESTRATÉGICA




