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AS 3 HABILIDADES DO ADMINISTRADOR 

Para ocupar posições nas empresas, executar 

seus papéis e buscar as melhores maneiras de 

Administrar, o Administrador deve desenvolver e 

fazer uso de várias habilidades. Robert L. Katz 

(apud STONER, 1999) classificou-as em três 

grandes habilidades: Técnicas, Humanas e 

Conceituais. Todo administrador precisa das três 

habilidades: técnica, humana e conceitual.  

 Habilidade Técnica: é a capacidade de usar 

procedimentos, técnicas e conhecimentos de um 

campo de especialização. 

 Habilidades Técnicas são as habilidades ligadas 

à execução do trabalho, e ao domínio do 

conhecimento específico para executar seu 

trabalho operacional. Segundo Chiavenato 

(2000, p.3) habilidade técnica “[...]consiste em 

utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e 

equipamentos necessários para o desempenho 

de tarefas específicas, por meio da experiência e 

educação. É muito importante para o nível 
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operacional”. Logo as habilidades técnicas são 

mais importantes para os gerentes de primeira 

linha e para os trabalhadores operacionais.  

 Habilidade Humana: é a capacidade de 

trabalhar com outras pessoas, de entendê-las e 

motivá-las. 

 São as habilidades necessárias para um bom 

relacionamento. Administradores com boas 

habilidades humanas se desenvolvem bem em 

equipes e atuam de maneira eficiente e eficaz 

como líderes. Segundo Chiavenato (2000, p. 3) 

habilidade humana “[...]consiste na capacidade e 

facilidade para trabalhar com pessoas, 

comunicar, compreender suas atitudes e 

motivações e liderar grupos de pessoas”. 

Habilidades humanas são imprescindíveis para o 

bom exercício da liderança organizacional.  

 Habilidade Conceitual: As habilidades 

conceituais são imprescindíveis aos 

Administradores de Topo. São essas 

habilidades que mantêm a visão da 

organização como um todo, influenciando 

diretamente no direcionamento e na 

Administração da empresa.  

 É a capacidade de coordenar e integrar todos os 

interesses e atividade de uma organização. 



Implica ver a organização como um todo, 

compreendendo como suas partes dependem 

umas das outras e prevendo como uma mudança 

em qualquer das partes afetará o todo (visão 

sistêmica). Habilidades Conceituais são as 

habilidades necessárias ao proprietário, 

presidente, CEO de uma empresa.  

 

AS EMPRESAS E SEUS RECURSOS 

As empresas são organizações sociais que 

utilizam recursos para atingir objetivos. Recursos 

são os meios ou ativos de que dispõem as empresas 

para poder produzir. Quanto mais recursos as 

empresas tiverem ao seu alcance, tanto melhor o seu 

funcionamento e resultados. Quanto menos 

recursos, tanto maiores as dificuldades no alcance 

dos objetivos. Porém, excesso de recursos significa 

uma aplicação pouco rentável deles. A 

administração procura a máxima rentabilização dos 

recursos necessários à obtenção dos objetivos. 

Existe uma variedade de recursos empresariais, 

porém os recursos mais importantes são os 

seguintes: 

 

 



 Recursos materiais: são os recursos físicos, 

como edifícios, prédios, máquinas, 

equipamentos, instalações, ferramentas, 

matérias-primas etc. 

 Recursos financeiros: são recursos monetários, 

como capital, dinheiro em caixa ou em bancos, 

créditos, investimentos, contas a receber etc. 

 Recursos humanos: são as pessoas que 

trabalham em todos os níveis da empresa, desde 

o presidente até o mais humilde dos operários. 

Na verdade, as pessoas são os únicos recursos 

vivos e inteligentes de uma empresa, capazes de 

lidar com todos os demais recursos 

empresariais. 

 

O QUE É UMA ORGANIZAÇÃO? 

Organização é “duas ou mais pessoas 

trabalhando juntas e de modo estruturado para 

alcançar um objetivo específico ou um conjunto de 

objetivos”. 

 


