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Gerenciar é a arte de obter resultados com e através de pessoas, utilizando os limitados 
recursos existentes, com eficiência e eficácia. Este conceito, desde o advento da Revolução 
Industrial no Século XVIII, vem sofrendo enfoques diferenciados à procura de uma forma ideal 
de gerir empresas e negócios. Assim, o processo gerencial, no transcorrer dos últimos 200 
anos, já experimentou progressiva e historicamente dar ênfase nas Tarefas, na Estrutura 
Organizacional, nas Pessoas, no Ambiente e, nos dias mais atuais, na Tecnologia. Entretanto, 
de verdade, ainda desconhecemos um estilo gerencial padrão, definitivo, que possa satisfazer 
as múltiplas necessidades encontradas nas Organizações do Mundo todo.  

Modernamente, tem-se falado do enfoque Holístico como instrumento básico do terceiro 
milênio, em nível pessoal, empresarial e, até certo ponto, gerencial. Para entender esse 
enfoque é preciso, em primeiro lugar, partir do significado da palavra Holístico.  

Ela tem origem de “Holos” ou totalidade e de “Holon” ou sistemas / subsistemas que agem 
simultaneamente como “todo” e “partes”. Resumidamente, o enfoque holístico busca a 
compreensão da realidade em função da harmonia e integração das totalidades existentes em 
um processo. Este enfoque nos afasta das conceituações vigentes de análise (redução dos 
fenômenos aos seus componentes básicos) e da qualificação mecanicista onde todos os 
fenômenos podem ser explicados mecanicamente.  

Partindo-se desses pressupostos, no cenário empresarial, a Gerência Holística é constituída de 
uma visão do todo, de forma harmônica e integrada, sem negligenciar as suas partes ou 
componentes Do ponto de vista operacional, a empresa pode ser entendida como uma macro-
unidade, composta por unidades menores, cada uma com suas características e 
responsabilidades próprias (Produção, Comercialização, Recursos Humanos, Administração, 
Contabilidade, Finanças e outras). No seio de cada unidade menor pode-se identificar outras 
sub-unidades dividindo o trabalho nas suas configurações mais especificas, atribuídas para as 
pessoas que devem executá-las.  

Desta forma, o enfoque gerencial holístico assemelha-se a uma conceituação “divina’ onde 
tudo que existe no Universo tem uma função própria (interdependência) porém harmônica e 
integrada com as demais funções existentes, do todo e/ou suas partes (inter-relacionamento).  

Isto significa que a conceituação clássica, de que o gerente se limita a organizar, controlar e 
supervisionar pessoas para obter resultados já está superada. As novas fronteiras da gerência 
estão sendo ampliadas de tal maneira que os gerentes devem assumir o seu novo papel à 
procura de uma visão global e harmonicamente integrada nas suas partes ou componentes, 
inclusive as que se encontram no ambiente externo das organizações. Assim, diante do 
enfoque holístico, compete ao gestor:  

a. Entender e estar consciente da abrangência e composição da sua unidade de trabalho;  

b. Assegurar integração e harmonia do seu setor com os demais segmentos da empresa;  

c. Dedicar tempo significativo para identificar, entender e relacionar-se mais profundamente 
com as demais unidades de trabalho da organização através de contatos com os outros 
gerentes ou responsáveis, promovendo um verdadeiro conceito de equipe global , que, ao 
final, constitui a própria empresa;  

 



d. Estar consciente das expectativas e necessidades dos seus clientes (internos e externos) 
representados pelos seus colaboradores humanos, chefia, pares, acionistas, fornecedores, 
autoridades governamentais, comunidade e imprensa para, sempre que possível, trabalhar no 
sentido da harmonia e integração global das variáveis envolvidas.  

Para concluir este breve ensaio conceitual, retomemos a definição básica de gerenciamento 
associando-a ao enfoque Holístico: “Gerenciar é a arte de visualizar o todo e suas partes, 
promovendo sua harmonia e integração, e realizar os objetivos esperados, com e através de 
pessoas, utilizando os limitados recursos existentes, com eficiência e eficácia”. 
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