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• Gestão de Qualidade
• Gestão Ambiental
• Gestão Empresarial
• Gestão de pessoas
• Gestão de negócios



Nosso tempo hoje:

Gestão
Perguntas

Gestão do 
Conhecimento



• Administração

• Gerenciamento

• Controle

• “colocar a performance econômica em primeiro lugar e organizar a empresa 
para a obtenção de lucros mais altos” (Drucker, P. F. The Practice of 
Management. London: Pan Books, 1968)

• “Gestão é uma atividade complexa, envolvendo a combinação e a coordenação
de recursos humanos, físicos e financeiros, por forma a que se produzam bens
ou serviços que sejam simultaneamente procurados e que possam ser
oferecidos a um preço que possa ser pago, tornando ao mesmo tempo
agradável e aceitável o ambiente de trabalho de todos os envolvidos”
(Giles & Stansfield. The Farmer as Manager. Boston: G. Allen & Unwin, 1980)



Gestão

Definição de Objetivos

Planejamento Implementação Controle

Produção Marketing Finanças Pessoal

Ambiente econômico, político, social e legal





A IGREJA TAMBÉM É UMA ORGANIZAÇÃO...
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"O senhor elogiou o administrador desonesto, porque 
agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais 

astutos no trato entre si do que os filhos da luz”
(Lucas 16:8)

“E louvou aquele senhor o injusto mordomo por 

haver procedido prudentemente, porque os filhos 

deste mundo são mais prudentes na sua geração 

do que os filhos da luz” (Lucas 16:8)
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GESTÃO NA ESCOLA TRADICIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO



GESTÃO NA ESCOLA TRADICIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO

• A estrutura já está pronta com suas demandas
• As pessoas são escolhidas para ocupar um “lugar”
• As pessoas são escolhidas com um perfil que em geral está 

ligado apenas à “vaga”
• A qualificação está ligada apenas às demandas do cargo
• Pessoas diferentes e com perfis diferentes tem uma sinergia 

apenas em função da tarefa que precisam cumprir



GESTÃO DO CONHECIMENTO

• A estrutura nunca está pronta mas sendo construída a partir 
das contribuições recebidas de todos os funcionários

• As pessoas são escolhidas para contribuir com a estrutura 
a partir de sua excelência (Teoria )

• As pessoas são escolhidas de acordo com a visão da instituição 
e o quanto podem contribuir com o todo

• A qualificação está em constante mudança e evolução
• A sinergia está na possibilidade de reinventar cada processo 

de acordo com as demandas





ESTRUTURA
TRADICIONAL

FECHADA, CONSOLIDADA, 
CONSTRUÍDA

ESTRUTURA 
CONTEMPORÂNEA

ABERTA, PRONTA A MUDANÇAS, 
EM CONSTANTE CONSTRUÇÃO



Na estrutura contemporânea...

“Existe abertura para qualquer novidade que se faça importante diante
de determinado conhecimento ou competência. A proposta é colocar
os indivíduos nos lugares estratégicos, de acordo com seu
conhecimento e, assim, alimentar uma nova estrutura ou modelo em
que a interação entre diferentes áreas do conhecimento seja tão
perfeita que, em pouco tempo, a estrutura tradicional – em que cada
um faz seu trabalho de acordo com um perfil criado de acordo com um
cargo – simplesmente desaparecerá” (Guilherme Gimenez)



Na estrutura contemporânea...

“o maior capital de uma organização é o conhecimento de
seus colaboradores. E por conhecimento sugere-se não
apenas o conhecimento técnico, mas também o patrimônio de
vivência, a criatividade e sabedoria em lidar com situações
adversas” (Guilherme Gimenez)



“Capital intelectual é o princípio da 
Gestão do Conhecimento. 
Não é a pessoa que se adapta 
a um perfil já construído e fechado, 
mas sim a organização que se adapta 
a um colaborador cujo conhecimento 
seja compatível com a necessidade 
da companhia naquela área...
a Gestão do Conhecimento aposta 
no quanto alguém pode contribuir 
para que todos sejam beneficiados” 

(Guilherme Gimenez)



E a gestão espiritual?

• O modelo Bíblico de gestão é muito mais próximo da escola 
contemporânea do que da tradicional de liderança;

• A ideia orgânica é colaborativa (cada membro faz a sua parte);

• Os dons e talentos são praticamente um apelo a contribuição 
de cada um de acordo com o seu perfil (dado por Deus);

• As estruturas rígidas e fechadas não tem amparo Bíblico. 
Pelo contrário: toda a ideia ministerial se vale exatamente do 
princípio de que Deus deu a cada um um perfil que o qualifica 
para servir no Corpo de Cristo





IMAGINE UMA ESTRUTURA ONDE...

• Cada um contribui de acordo com seu perfil

• Todos estão interligados por propósito e não apenas por tarefas

• As pessoas podem exercitar seus dons e talentos do modo como 

• Deus lhes deu

• As adaptações são feitas de acordo com a necessidade, de modo 
espontâneo, em um ambiente onde se espera mudança e elas são 
recebidas com naturalidade



NA GESTÃO DO CONHECIMENTO 
APLICADA À GESTÃO ESPIRITUAL...

• Os cargos são menos importantes do que as pessoas que os ocupam;

• O talento e a competência são mais valorizados do que uma função;

• Não há uma preocupação inicial com um cargo a ser preenchido, mas 
sim em encontrar uma pessoa cujas habilidades, potencial e dom 
sejam utilizados para o crescimento do grupo todo;

• As pessoas são mais importantes do que a estrutura, podem altera-la 
de acordo com a visão, necessidade e direção espiritual;

• O contexto social e individual são valorizados e dão inicio a processos 
necessários de mudança.



AQUI PODEREMOS APRENDER SOBRE...

Gestão do conhecimento. 

Gestão das habilidades pessoais. 

Gestão dos dons e talentos. 

Gestão do potencial de cada um. 

Gestão da dádiva divina dada a cada um.



E para isso...

• Teorias

• Estudos de caso

• Metodologias

• Observação

• Tecnologia

• E muito mais...
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