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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 

em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 
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Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 
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PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO  

 
     “Há três tipos de empresas: Empresas que tentam 

levar os seus clientes onde eles não querem ir; 

empresas que ouvem os seus clientes e  

depois respondem às suas necessidades; 

e empresas que levam os seus clientes  

aonde eles ainda não sabem que querem ir.” - Gary Hamel. 

1.1. CONCEITOS 
 

1.1.1. Definição das Organizações 
 

Por meio dos estudos de Max Weber o qual se preocupou com a análise 

de autoridade e burocracia, buscou a definição mais geral das organizações 

distinguindo a organização corporativa das outras organizações sociais 

(Weber, 1947:145-146). 

 As organizações corporativas são de relação social limitada, direcionada 

a uma parte da população, impondo organização e regras, em torno de ideias 

que levam a um objetivo comum. 

Segundo Maximiano (1993), uma organização é uma combinação de 

esforços individuais que tem por finalidade a realização de propósitos coletivos, 

pelo qual é possível alcançar objetivos inatingíveis para uma pessoa.  

 

1.1.2. Administração 
 

 Segundo Lacombe (2012), administrar faz parte de conseguir através 

das pessoas resultado, onde ele considera o ato de administrar conduzir as 

pessoas a estarem motivadas a realizarem os objetivos da organização, ainda 

enfatiza que é uma das virtudes dos administradores é conseguir extrair o 

melhor resultado possível de sua equipe. 
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Segundo Andrade e Amboni (2018), Administrar é um processo 

tecnicamente política de fazer a gestão dos recursos e de ser líder das pessoas 

fazendo com que elas consigam conquistar os objetivos das organizações. 

Onde esse processo será contínuo, onde será composto por: tomada de 

decisões estruturadas e desestruturadas, o que se espera que isso, seja 

sempre, através de um bom planejamento, esse muito bem organizado, 

direcionado e coordenado com controles segregado, com foco nos objetivos da 

empresa e também os objetivos sociais dessa organização.   

  

1.1.3. Teoria das Organizações 
 

Após o desenvolvimento científico ocorridos nos séculos XVI e XVII, 

onde novos processos produtivos nem existiam, agora levando a um grande 

salto de produtividade, as primeiras teorias modernas de administração 

surgiram em resposta ao surgimento das grandes empresas. Com isso estas 

empresas começaram a se desenvolver rapidamente, a partir de 1850 e 1870 

nos EUA e na Europa houve a chamada Revolução Científico-Tecnológica, 

conhecida por Revolução Industrial. 

Houve aumento drást ico das escalas de produção, surgindo grandes 

empresas, que captavam seus  recursos por meio de sociedades de capital 

aberto e de responsabilidade limitada. 

A partir deste processo começam a surgir os grandes teóricos da 

administração, iniciando com Taylor e Fayol o s  q u a i s  desenvolveram as 

funções da administração e seus pressupostos. Depois Alfred Sloan que criou 

processos sofisticados de controle financeiro e novas formas de organização. E 

assim sucessivamente a administração toma forma e as estruturas das 

organizações desenvolvem-se a partir da competição, na busca da 

sustentabilidade. 
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Quadro 1: Cronologia das Teorias de Administração 

Cronologia da evolução das teorias da administração 

ANO TEORIA ÊNFASE AUTOR 

1903 Administração científica Tarefas Frederick Taylor 

1916 Teoria clássica Estrutura Henry Fayol 

1932 Teoria das relações humana Pessoas Elton Mayo 

1947 Burocracia e teoria estruturalista Estrutura Max Weber 

1951 Cibernética e sistemas Ambiente Bertalanffy 

1954 Teoria neoclássica Estrutura Peter Drucker 

1957 Teoria comportamental Pessoas Chester Barnard 

1972 Teoria da contingência  Ambiente/ tecnologia Joan Woodward  

1982 Teoria neo-schumpeteriana Tecnologia Nelson e Winter 

Adaptado pelo autor agosto 2020. 

 

1.1.4. Atividade para fixação 

 

Dividir a sala em grupos e pedir para cada grupo pesquisar sobre 1 dos 

autores do quadro 1, e na próxima aula, em forma de debate, apresentarem 

suas teorias. 
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Figura 1: Evolução das teorias de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sobral, Filipe; Peci, Alketa. Administração: Teoria e Prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008 

 

1.2. Conceitos Atuais 
 

1.2.1. O que é Organização? 

 

 Uma organização é a combinação intencional de pessoas e de tecnologia 

para atingir um determinado objetivo, possuindo três partes básicas: 

pessoas, tarefas e administração. 

 Uma empresa é uma organização, assim como uma divisão, um 

departamento, ou uma seção. 

 

1.2.2. O que é administração? 

 É o trabalho envolvendo a combinação e direção da utilização dos recursos 

necessários para atingir objetivos específicos, incluindo na administração 

planejamento, organização, direção e controle. 

 A diferença entre o trabalho da administração dos outros é que a 

administração concentra-se em manter a organização, facilitando atingir 

seus objetivos. 
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1.2.3. O que é um Negócio? 

 O negócio é a operação de empresa organizada que produz bens e 

serviços a fim de vendê-lo a um determinado mercado e alcançar 

recompensas financeiras pelo seu serviço ou produto. 

 Todo negócio envolve necessariamente o ato de produzir ou vender com 

lucro e que satisfaçam as necessidades e desejos da sociedade. 

 

1.2.4. O que é administrar? 

Segundo Lacombe (2012), o profissional de administração esteja ele (a) 

trabalhando em uma empresa ou não, precisa estar sempre pronto para agir 

como empreendedor, administrar é ter condições de otimizar recursos e 

transformá-los em produtos ou melhor dizendo, bens e serviços que gerem nas 

pessoas o desejo de adquiri-los, dentre tantas qualidades esperadas da parte 

do administrador uma delas é que ele tenha convicção de tomada de decisões, 

onde sabemos que jamais terá uma decisão perfeita, mas se faz necessário 

tomar a melhor decisão para essa ou aquela organização, onde o foco esteja 

sempre no melhor resultado econômico possível. PODC (planejar, organizar, 

dirigir e controlar), essa são suas primícias.   

 

1.2.5. O administrador 

Com base na Lei 4769, de 9 de setembro 1965, deu-se inicio na 

profissão de administrado em nosso país Brasil, na letra (a), do Art. 3º  os 

bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no Brasil, 

em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, 

cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos termos da 

Lei. Com base nessa Lei, no Art 2º. A atividade profissional que o administrador 

pode desenvolver: 

 Pareceres; 

 Relatórios gerenciais no auxilio a tomada de decisões; 

 Gestão de projetos; 

 Laudos; 
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 Pesquisas de campo; 

 Implantar controles; 

 Coordenar pessoas na elaboração de projetos da área de administração; 

 Administração de material e administração mercadológica, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Lacombe (2012), o administrador é remunerado para fazer 

realizações, a empresa espera desse profissional resultado, e principal meta do 

administrado em uma organização é obter lucro.  

Muito se fala das habilidades que são imprescindíveis para ser um bom 

administrador, mas também é sabido que dependendo do cargo de 

responsabilidade que esse administrador ocupa essas habilidade definidas 

iram alterar e muito, existem muitas variáveis com que podem ter relevância e 

ter que aplicar outra habilidade durante aquele processo: 

 As organizações esperam que o seu administrar tenha no mínimo: uma 

ótima comunicação, que seu feedback, seja rápido, tenha um raciocínio 

analítico, uma visão sistêmica e ser estratégico, a criatividade é fundamental no 

cenário atual, ter atitude de iniciativa, saber negociar, tomar decisões em 

momentos de incertezas, ser um líder nato, estar preparado para realizar 

trabalho em equipe. 

 

   

 

 

 

Para mais informações sobre a Lei, visite: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4769.htm 
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1.3. ÉTICA PROFISSIONAL 
 

 O termo ética, deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma 

pessoa). Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a 

conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e 

bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste 

sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 

relacionada com o sentimento de justiça social. 

O código de ética do administrador, hoje compõe 7 páginas, e pode ser 

encontrado no Conselho Federal de Administração (CRA),  e por se tratar de 

procedimento e conduta, ou seja, ele é o norteador do da vida profissional do 

administrador, não podemos alterar a sua íntegra, portanto abaixo segue o 1º e 

2º artigo completo os demais artigos podem ser acessado no link abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I das regras fundamentais do código de ética e disciplina dos 

profissionais de administração. 

Art. 1º O exercício das atividades abrangidas pela Lei nº 4.769/1965 exige 

conduta compatível com os preceitos deste Código e com os demais princípios 

da moral individual, social e profissional. 

§ 1º. O profissional de Administração, atuando como empregado, servidor 

público ou profissional liberal, não pode abdicar de sua dignidade, prerrogativas 

e independência profissional. 

§ 2º. O disposto neste Código aplica-se aos profissionais de Administração 

inscritos no CRA da respectiva jurisdição, no exercício da atividade profissional. 

        Para mais informações sobre o código de ética, visite: 

http://documentos.cfa.org.br/arquivos/resolucao_537_2018_665.pdf 



 
 

Página |015  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

§ 3º Considera-se atividade profissional, para fins de aplicação deste código, o 

exercício de mandato eletivo no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de 

Administração. 

 Art. 2º São deveres do profissional de Administração: 

I - exercer a profissão com zelo e honestidade; 

II – defender os direitos e interesses do cliente; 

III - guardar sigilo sobre o que saiba em razão do exercício profissional lícito de 

seu ofício;  

IV - manter independência técnica na orientação de serviços, sem abdicar de 

sua dignidade e prerrogativas, seja como profissional liberal ou empregado; 

V - empenhar-se, continuamente, em seu aperfeiçoamento pessoal e 

profissional; 

VI - zelar por sua reputação pessoal e profissional, bem como pelo prestígio e 

dignidade da profissão; 

VII – esclarecer o cliente sobre a função social da organização e a necessidade 

de preservação do meio ambiente.  
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                 UNIDADE II – TIPOS DE ORGANIZAÇÕES  

 

2.1. ORGANIZAÇÕES 
  

 Antes, de dar inicio aos tipos de organização, você precisa avaliar que 

existem basicamente dois tipos: 

I. Organizações Lucrativas, onde o principal objetivo é o Lucro: elas 

buscam criar bens e/ou serviços, esses são vendidos para sociedade 

em geral, com uma margem de lucro, viabilizando o valor do 

investimento, já descontado seus custos e despesas.  

 

II. Organizações Não Lucrativas, ou seja, não visão Lucros, são de cunho 

social: essa por sua vez, seus resultados são contabilizados, frente as 

ações sociais que realizaram durante o exercício, segue alguns 

exemplos desse tipo de organizações: ONGs, Instituições 

Beneficentes, Fundações, Igrejas, entre outros.  

 

2.1.1. Organizações Públicas 
  

Segundo a Lei nº 13.303, de 30 de julho de 2016, no seu Art. 3º, será 

considerada organização de caráter pública, a entidade com personalidade 

jurídica e de direito privado com autorização baseado em lei e patrimônio 

próprio, também precisa ser o capital social de integral detenção da União, 

Estado, Distrito Federal ou Municípios. 

 As organizações públicas são subordinadas ao estado, e seus objetivos 

são pautado legalmente pelo poder público, onde elas buscam o bem comum, 

cumprindo o que afirma a Constituição Federal (CF), e também atendendo os 

anseios da política governamental, onde seus orçamentos são gerenciados por 

gestores públicos, essa organização é considerada Administração Pública 



 
 

Página |017  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

Direta (a lei divide em duas partes a Administração Pública: em Direta e 

Indireta. Alguns exemplos de Organizações de Administração Pública Direta: 

 Os ministérios; 

 Forças Armadas; 

 Receita Federal. ... 

 

2.1.2. Organizações Mistas 
 

No parágrafo anterior foi apresentado Administração Pública Direta, 

neste serão abordados organizações de economia Mista, ela tem uma 

diferença com relação as organizações puramente Pública, e são chamadas de 

Administração Pública Indireta, segundo a Lei nº 13.303, de 30 de julho de 

2016, no seu Art. 4º, Sociedade de economia mista é a organização com 

personalidade jurídica e de direito privado, com autorização baseado em lei, 

sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam 

em sua maioria à União, Estados, Distrito Federal, ou Municípios ou a entidade 

da administração de forma indireta.   

A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os 

deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle no 

interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua 

criação. Afirma a Lei nº 13.303, de 30 de julho de 2016, no seu Art. 4º e, §1º. 

Além das normas previstas nesta Lei, a sociedade de economia mista 

com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeita-se às disposições da 

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Afirma a Lei nº 13.303, de 30 de julho 

de 2016, no seu Art. 4º e § 2º. Segue organizações de economia Mista para 

melhor entendimento: 

 Banco do Brasil; 

 Petrobrás; 

 Eletrobrás. ... 
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No caso da Eletrobrás, segundo o site, Fundamentus Invista Consciente, 

a União Federal, detém 51,82% das ações ON (Ações Ordinária), que dão 

direito a voto nas assembleias da empresa, isso fica claro que o Governo tem 

poder de decisão. 

 

2.1.3. Organizações Privadas 
  

 Empresas privadas, ou em alguns momentos vamos encontrar a 

nomenclatura setor privado, ela vai pertencer a um indivíduo ou um grupo de 

pessoas, seu principal objetivo é comercializar bens e/ou serviços, sua principal 

Meta é Lucro, os investimentos por sua vez são também de cunho particular. 

São exemplos dessas empresas:  

 Coca Cola; 

 Banco Bradesco; 

 Lojas Pernambucanas. ... 

 Para entender melhor no cartão de CNPJ 61.099.834/0001-90, das Lojas 

Pernambucanas, a descrição da Natureza Jurídica dela: é Sociedade Anônima 

Fechada. Muito embora existem empresa do setor Privado que atual no 

mercado de ações, como é caso do Banco Bradesco, Sociedade Anônima 

Aberta, isso significa que essa empresa atua no mercado de ações, e qual 

indivíduo, através da pessoa jurídica ou pessoa física, poderá por meios legais 

adquirir ações dessa organização.   

 Os tipos societários mais utilizados são os eleitos pelo Código Civil, 

Sociedade Limitada (arts. 1.052-1.087, do CC). Sociedade Anônima (arts. 

1.088 e 1.089, do CC, e Lei n. 6.404/76). Tornando-se obrigatório que para 

abertura de uma dessas societárias.  
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2.1.4. Atividade para fixação 
 

Na lista de empresas abaixo descreva qual o tipo de organização: 
 
Guarda Mirim:_________________________________________. 
 
Itaipu:________________________________________________. 
 
Cataratas do Iguaçu S/A:_________________________________. 
 
PTI:__________________________________________________. 
 
Prefeitura de Foz do Iguaçu:_______________________________. 
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                 UNIDADE III – O QUE É UM ADMINISTRADOR  

 

3.1. Administradores ou Gestores 
 

 São as pessoas que trabalham coordenando, dirigindo e fazendo o 

gerenciamento das atividades de outras pessoas da empresa. Eles têm a 

responsabilidade de ajudar os trabalhadores operacionais a alcançar os 

objetivos da organização. 

 Normalmente são classificados por cargos de cada nível ocupado na 

organização e pelo âmbito das atividades pelas quais são responsáveis. 

 Os trabalhadores ou funcionários são as pessoas que realizam o 

trabalho ou uma tarefa na empresa, eles apenas executam, não tendo 

responsabilidade de supervisão do trabalho dos outros trabalhadores. 

 

Figura 2: Níveis Hierárquicos da Organização 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sobral, Filipe; Peci, Alketa. Administração: Teoria e Prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008 
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3.2. O Ambiente Organizacional 
 

O ambiente organizacional refere-se ao conjunto de forças, tanto 

externas como internas à organização, que têm o potencial para influenciar o 

desempenho da organização. 

Sendo o ambiente externo o contexto onde as organizações estão 

inseridas, ou seja, todo que influencia externamente a organização, desde 

fatores ambientais, econômicos, políticos e etc. 

O ambiente interno é composto pelos elementos internos da 

organização, tais como trabalhadores, administradores, cultura organizacional, 

tecnologia, estrutura organizacional, instalações físicas, etc. 

 Neste ambiente é que se insere o processo empresaria, o qual é  

estruturado por meio dos cargos  e  estruturas da organização, sistemas de 

avaliação e gestão, incluindo os valores e crenças, é um ciclo de atividades 

que estabelece relações de intercâmbio, onde estas relações são 

manifestadas através dos processos de troca, ou seja, a busca de 

contribuições e incentivos, que cada um oferece ao outro visando uma 

contrapartida. Por exemplo, a empresa fornece aos seus colaboradores 

incentivos (salários) em troca de serviços prestados. 

Neste processo o sistema empresarial é formalizado através de cargos, 

fluxo de trabalho e também através de regras e regulamentos, esta 

formalização traz o poder de decisão para algumas posições, que podem ser 

centralizadas ou não.  
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Figura 3: Estrutura comum das organizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sobral, Filipe; Peci, Alketa. Administração: Teoria e Prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008 

 

 Os principais aspectos do processo da administração é planejar, 

organizar, dirigir e controlar todas as atividades dentro da organização. 

 

3.3. Os Papeis do Gestor 
 

• O Empreendedor – toda pessoa que identifica necessidades de clientes 

potenciais e, com uma oportunidade de negócio para satisfazê-las; 

• O Empresário – aquele que mantém e expande um negócio já 

existente, garantindo que seja rentável e perdure no tempo, porém no 

mesmo ramo; 

• O Técnico – aquele especialista que desempenha as ações principais 

do negócio, aliando tecnologia e gestão; 

• O Administrador – aquele que organiza a estrutura e exerce o poder e 

autoridade para que as atividades da organização sejam executadas. 
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