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RESUMO

O presente resumo tem como objetivo abordar a importância e as
caracetrísticas da figura do executivo no desenvolvilmento de uma
organização. Portanto ao executivo cabe um importante papel que é no
aprimoramento e renovação da organização na qual esttiver inserido. Ele
deve gerir os esforços de seus colaboradores, visando assim atingir os
objetivos organizacionais. A palavra executivo vem da língua inglesa
"executive", que significa basicamente a função de reponsabilidade
decisória. O executivo não é o que executa, mas sim um dirigente de alto
nível em uma organização complexa. O papel do executivo configura-se
na eficácia de sua função dentro de uma empresa, como descrevia Peter
Drucker, pois ele precisa estar mais voltado para os resultados do que
para o trabalho em si, gerenciar com base em seus pontos fortes, da
equipe e da organização, estabelecer prioridades, concentrar forças onde
resultados relevantes poderão ser obtidos, tomar decisões eficazes,
adotar estratégias estudadas e não táticas e improvisadas e saber como
empregar o tempo que é uma das mais importantes práticas. Quanto às
característica de um executivo, pode-se elencar a postura centrada na
eficácia, nos resultados de sua organização, a sensibilidade ao ambiente
externo, a responsabilidade pública com seus clientes, outras instituições
e comunidade; a capacidade de identificar e solucionar problemas,
motivação pelo uso do poder, foco nos objetivos definidos, a competência
interpessoal, competência técnica e a concepção do caos como algo
administrável. Para a obtenção do sucesso dentro de uma organização
empresarial é preciso alguns requisitos como: conhecimento, motivação,
objetivos claros e desafiantes, ação e resultados. A metodologia utilizada
para esta pesquisa foi a revisão bibliográfica, onde através da busca pelas
respostas do papel e das características do executivo há uma
fundamentação teórica embasada em publicações da área administrativa
e empreendedora como respostas da investigação. Portanto, conclui-se
com esta pesquisa que é preciso conhecer o papel que um executivo
desempenha numa organização, que é ser um dirigente de algo nível,
tomando decisões eficazes , adotando estratégias empreendedoras e
possuindo alta tolerância à mudança e  à ambiguidade.
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