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Gestão das organizações 
 

PARTE I 
Capitulo 1 – a gestão e a sua evolução 
Conceito 
Gestão – o processo de se conseguir obter resultados (bens ou serviços) com o esforço dos outros. 
Pressupõe a existência de uma organização, isto é, várias pessoas que desenvolvem uma actividade em 
conjunto para melhor atingirem objectivos comuns. 
 
Muitas vezes, provavelmente na maior parte dos casos, além da orientação e coordenação de pessoas, a 
gestão implica também a afectação e o controlo de recursos financeiros e materiais. 
 

Funções da gestão 
Basicamente, a tarefa da gestão é interpretar os objectivos propostos e transformá-los em acção 
empresarial, através de planeamento, organização, direcção e controlo de todos os esforços realizados em 
todas as áreas e em todo os níveis da empresa, a fim de atingir esses mesmos objectivos. A gestão 
abarca, portanto, quatro funções fundamentais: 

• Planeamento – o processo de determinar antecipadamente o que deve ser feito e como fazê-lo. 
Idealmente, os planos devem ser definidos em termos precisos de tal modo que sirvam de guias claros 
para os gestores e para o pessoal da empresa. 
• Organização – consiste em estabelecer relações formais entre as pessoas, e entre estas e os 
recursos, para atingir os objectivos propostos. 
• Direcção – é entendida como o processo de determinar, isto é, afectar, ou influenciar, o 
comportamento dos outros. A direcção envolve:  
                    * Motivação – é entendida como o reforço da vontade das pessoas se esforçarem por 
conseguir alcançar os objectivos da organização. 
                    * Liderança -  é a capacidade de conseguir que os outros façam aquilo que o líder quer 
que façam. Pode ser posta em prática de diferentes formas: Mais ou menos autocrática e mais ou 
menos participativa. 
                    * Comunicação – é o processo de transferência de informações, ideias, conceitos ou 
sentimentos entre as pessoas. 
• Controlo – é o processo de comparação do actual desempenho da organização com standards 
previamente estabelecidos, apontando as eventuais acções correctivas. Mais do que descobrir 
culpados e puni-los, a prática da função controlo deve conduzir à determinação correcta dos desvios 
verificados e definir as acções necessárias para que sejam corrigidos e evitados no futuro. 

 
Planear implica a existência de controlo, cujas informações podem levar a melhorar os planos futuros; a 
organização depende do planeamento efectuado, isto é, dos objectivos e das estratégias definidas; o estilo 
de direcção depende do tipo de organização; e o controlo será exercido de forma diferente consoante o 
estilo de direcção. Mas, como se depreende do que vem a ser dito, as quatro funções estão intimamente 
ligadas, influenciando-se mutuamente e em todos os sentidos. 
 

Níveis de gestão 
Gestores são todos aqueles que, numa organização, conseguem coisas feitas com o trabalho dos outros, 
planeando, organizando, dirigindo em controlando. 
 
Consideram-se, três níveis de gestão: 

• Nível institucional – a gestão caracteriza-se fundamentalmente por uma forte componente 
estratégica, ou seja, envolvimento da totalidade dos recursos disponíveis na determinação do rumo a 
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seguir e pela formulação de politicas gerais, isto é, que são definidas de forma genérica e dizem 
respeito a toda a empresa. Corresponde aos membros do conselho da administração, gerência, 
conselho de gestão e direcção geral. 
• Nível intermédio – predomina uma componente táctica que se caracteriza pela movimentação de 
recursos no curto prazo e elaboração de planos e programas específicos relacionados com a área ou 
função do respectivo gestor. É desempenhada pelos directores de divisão, funcionais, área, 
departamento, etc.  
• Nível operacional – predomina a componente técnica, e a actividade destes gestores traduz-se 
fundamentalmente na execução de rotinas e procedimentos. São os supervisores, chefes de serviço, 
chefes de secção, etc. 

 

Gestores: tarefas e aptidões necessárias. 
A actuação dos gestores avalia-se geralmente por padrões de eficiência e eficácia, que são conceitos 
diferentes: 

• Eficiência – é a relação proporcional entre a qualidade e a quantidade de inputs e a qualidade e a 
quantidade de outputs produzidos. Assim, quanto maior for o volume de produção conseguidos com o 
mínimo de factores produtivos, maior é o grau de eficiência do gestor responsável. 
• Eficácia – é a medida em que os outputs produzidos pelo processo se aproximam dos objectivos 
propostos. Isto é, quanto menores forem os desvios entre o planeamento e o realizado, maior é o grau 
de eficácia do gestor em causa. 

 
Para ser eficiente e eficaz, o gestor deve possuir e continuadamente desenvolver várias aptidões 
essenciais: 

• Aptidão conceptual – é a capacidade para apreender ideias gerais e abstractas e aplica-las em 
situações concretas. Engloba a capacidade para ver a organização como um todo. Um gestor com 
capacidade conceptual apercebe-se da forma como as varias funções da organização se 
complementam umas às outras, como a empresa se relaciona com o seu ambiente e como uma 
alteração numa parte da organização pode afectar a outra parte. 
• Aptidão técnica – é a capacidade para usar conhecimentos, métodos ou técnicas específicas no 
seu trabalho concreto. Conhecimentos e experiências em engenharia, informática, contabilidade, 
marketing ou produção são exemplos deste tipo de capacidades. 
• Aptidão em relações humanas – é a capacidade de compreender, motivar e obter a adesão das 
outras pessoas. Envolve características relacionadas com as capacidades de comunicar, trabalhar e 
entender as atitudes e os comportamentos dos indivíduos e dos grupos. 

 

Evolução da gestão 
A gestão, como qualquer outra área de conhecimento, tem evoluído ao longo do tempo, sendo certo que 
nos últimos anos se tem assistido a uma série de desenvolvimentos sem precedentes com o consequente 
enriquecimento da disciplina e o benefício das organizações e, portanto, dos seus membros e da 
sociedade em geral. 
 

Principais abordagens 
• Perspectiva estrutural – abarca as correntes de pensamento nesta matéria em que as formas de 
organização do trabalho e das instituições é atribuído relevo especial. Esta perspectiva engloba: 
       ** Teoria organizacional anterior a 1900  
       ** Gestão cientifica - é a partir do inicio do sec xx que os princípios da gestão começam a ser 
formulados com carácter de independência em relação às áreas de conhecimento, nomeadamente a 
economia. 
Taylor (Frederick W. Taylor) apresenta o 1º livro que, de forma cientifica, aborda os princípios e a 
pratica da gestão. 1911 
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             ** Escola clássica a teoria geral da administração – Henry Faloy, a quem já chamaram «o 
pai do moderna teoria da gestão», é o fundador da escola clássica da gestão, não por ter sido o primeiro a 
investigar o comportamento dos gestores, mas por ter sido o primeiro a sistematiza-lo. Fayol dividiu as 
operações empresariais em seis actividades fundamentais: 

                          - Comercial, técnica, segurança, contabilidade, financeira e administração (esta 
engloba: planeamento, organização, comando, coordenação e controlo). 
 
Fayol sugere 14 princípios gerais da gestão (administração): 
1- Divisão do trabalho 
2- Autoridade 
3- Disciplina 
4- Unidade de comando 
5- Unidade de direcção 
6- Subordinação do interesse individual ao interesse colectivo 
7- Remuneração 
8- Centralização 
9- Cadeia de comando 
10- Ordem 
11- Equidade 
12- Estabilidade de emprego 
13- Iniciativa 
14- Espírito de equipa 
 

       Chester Barnard – também faz parte da escola clássica – defendia que a principal função de um 
gestor é promover a cooperação para a realização dos objectivos da organização, o que depende de uma 
eficaz comunicação e de um equilíbrio entre recompensas e contribuições dos empregados. 
              ** Teoria da burocracia – esta teoria está intimamente ligada a Max Weber, um sociólogo 
alemão que, a partir do estudo das organizações europeias durante o sec. XIX, descreveu uma forma ideal 
de organização que enfatiza a ordem, o sistema, a racionalidade, a uniformidade e a consistência. 
Conduziria a um tratamento equitativo de todos os empregados, uma vez que a cada um eram atribuídas 
áreas específicas de actuação e responsabilidades na base da sua competência e capacidades. 
             ** Teoria da decisão – esta teoria para explicar os comportamentos organizacionais deve-se 
sobretudo a Herbert Simon e James G. March, que elaboraram um modelo a partir da teoria da burocracia, 
mas pondo fundamentalmente em destaque a ideia de que as pessoas que desenvolvem a sua actividade 
em organizações racionais têm tendência para terem também comportamentos racionais. Esta teoria 
sugere que os indivíduos geralmente tomam decisões examinando uma série limitada de alternativas 
possíveis, não avaliando a totalidade das opções disponíveis. 
 

• Perspectiva humana – os investigadores focaram a sua atenção no lado humano das 
organizações, respectivamente nas relações humanas, dinâmica de grupos e teorias da liderança. 
        ** Escola das relações humanas – a essência do movimento das relações humanas reside 
no pressuposto de que a chave para o alcance de elevadas produtividades está no grau de satisfação 
do emprego no seu trabalho. Como ponto de partida deste movimento é costume considerar-se as 
«experiências de Hawthorne», que começaram em 1924 e se prolongaram ate 1932 – é a designação 
atribuída a um conjunto de pesquisas inicialmente conduzidas pela Academia Nacional da Ciências, 
dos Estados Unidos, numa fabrica da Western Electric localizada em Hawthorne /Chicago) - LUZ 

** Dinâmica de grupos -  a escola da dinâmica de grupos foi criada por Kurt Lewin – emigrou 
para           os Estados Unidos  (1932), aí se dedicou ao ensino em varias universidades. Uma das 
suas experiências que ficou celebre foi efectuada com donas de casa durante a II Guerra Mundial, no 
que refere a alimentação.    
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** Liderança – as pesquisas sobre a gestão centradas especialmente na liderança datam dos 
anos 1950, ficando o seu início a dever-se fundamentalmente a Robert Bales e Douglas McGregor.  

     Bales – enfatizou a importância dos grupos e da sua liderança, que classificou em dois tipos: 
               -- Líder de tarefa – desenvolve a sua actividade focalizando os objectivos do grupo em termos 
de produtividade (tarefas) 
               -- Líder social – procura atingir os objectivos actuando no desenvolvimento da coesão e 
encorajando a colaboração entre os membros do grupo.    
        McGregor – desenvolveu as célebres teorias X e Y que põem em confronto duas posições 
antagónicas no comportamento das pessoas: X – defende que as pessoas encaram o trabalho como um 
sacrifício a evitar e, como tal, precisam e preferem ser dirigidas e controladas; Y- em linhas gerais defende 
que os trabalhadores podem encarar o trabalho com naturalidade, como o descanso ou o lazer, gostam de 
assumir responsabilidades e preferem o autocontrolo.   
 

• Perspectiva integrativa – enquanto as escolas de gestão incluídas no primeiro grupo – 
perspectiva estrutural – desenvolveram as suas pesquisas tendo como preocupação ou base comum 
a estruturação da empresa e a forma de executar as tarefas, as teorias enquadradas na segunda 
perspectiva - a humana – baseiam-se fundamentalmente na análise do lado humano das organizações. 
Nas últimas décadas, o desenvolvimento dos conhecimentos nesta área tem assentado na integração 
das duas perspectivas. 
        ** Escola sociotécnica – a escola sociotécnica de gestão deve a sua importância 
fundamentalmente aos estudos levados a cabo pelo Instituto de Tavistock, na Inglaterra, nos anos 
1950. Além de Trist, seu principal representante, A. K. Rice, K. W. Bamforth e F. E. Emery são outros 
nomes conhecidos que ficaram ligados a esta teoria. Fundamentalmente, o que esta corrente do 
pensamento defende é que o sistema técnico (equipamento e método de trabalho) tem um efeito muito 
forte sobre o sistema social, ou seja, as relações humanas e os comportamentos de grupo são 
influenciados pelo sistema técnico em que as pessoas trabalham. Com base nas inúmeras pesquisas 
efectuadas, chegaram à conclusão de que as actuações tecnológicas devem ser conduzidas em 
conjunção com um forte sistema social, ou seja, os aspectos técnicos e sociais do trabalho devem ser 
considerados em simultâneo. 
         ** Teoria dos sistemas – Daniel Katz e Robert Kahn, entre outros, representam uma 
organização (uma empresa, por exemplo) como um sistema aberto, ou seja, uma entidade que 
interage com as variáveis do ambiente que a rodeia, tal como os sistemas físicos ou biológicos como o 
corpo humano, um microrganismo ou uma célula. 
As organizações são caracterizadas pela «equifinalidade», ou seja, por um lado têm múltiplos 
objectivos (alguns dos quais por vezes se apresentam em conflito), e por outro lado podem empregar 
uma variedade de meios para os atingir. 
             ** Teorias da contingência – os defensores desta abordagem põem em destaque a ideia 
de que o que os gestores fazem, na prática, depende do conjunto de circunstâncias que caracterizam 
a situação; põem em relevo a relação entre a forma como a organização processa a sua actividade e 
as características da situação.  
Tom Burns e George Stalker – descrevem dois tipos de gestão radicalmente diferentes: 
                --- O sistema mecanicista – caracterizado por uma estrutura rígida com destaque para a 
linha hierárquica. 
                       --- O sistema orgânico - muito mais flexível, menos estruturado, permitindo uma maior 
influencia dos trabalhadores na tomada de decisões.  
Joan Woodward – defende que a escolha do tipo de estrutura que melhor se adapta a uma 
determinada empresa é influenciada pela tecnologia que ela usa. 
                ** Papeis desempenhados pelos gestores – Henry Mintzberg – chegou a conclusão 
de que os gestores não actuam de acordo com as funções clássicas da gestão - o planeamento, a 
organização, a direcção e o controlo – eles actuam desempenhando, como se fossem actores, uma 
série de 10 diferentes papeis que ele agrupou em 3 grandes grupos: 
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--- Interpessoal: 1- Figurativo – desempenhando funções cerimoniais e socais representante da 
organização. 
                           2- Líder – interagindo com os subordinados, motivando-os e dirigindo-os. 
                           3- Relação – estabelecendo uma rede de contactos, nomeadamente com o exterior 
da empresa  
--- Informacional: 4- Receptor – recebendo informações quer do interior quer do exterior da 
empresa. 
                              5- Disseminador – transmitindo aos outros membros da organização as 
informações            
                                                      adquiridas. 
                              6- Transmissor – informando, para o exterior da empresa, sobre os planos, politica, 
acções  
                                                      e resultados. 
--- Decisional: 7- Empreendedor – desenvolvendo iniciativas de mudanças com base na análise das  
                                                      oportunidades proporcionadas pelo ambiente. 
                         8- Solucionador de distúrbios – responsável pelas acções correctivas quando a 
organização en- 
                                                      frenta distúrbios significativos e inesperados. 
                         9- Distribuidor de recursos – controlando a afectação das pessoas, dinheiro, 
equipamento e tempo, programando e aprovando as decisões respectivas. 
                         10- Negociador – participando nas actividades de contratação e negociação. 

 
• Perspectiva de evolução futura – devido às grandes e cada vez mais rápidas mudanças no 

ambiente que nos rodeia, a época que vivemos tem sido algumas vezes designada pelo inicio da 
«era da incerteza». 
Uma das tendências que têm sido apontadas como características da época que atravessamos é 
a passagem de uma sociedade industrial para a sociedade da informação ou do saber. Como diz 
Peter Drucker, o factor de produção decisivo para obter lucros e os controlar já não é o capital, 
nem a terra, nem o trabalho – é o saber. 

 
Empresa flexível – que rapidamente se adapta à mudança – outsourcing – fazer apenas o essencial 
do seu negocio subcontratando o que for necessário. 
Empresa aprendiz – learning organization – deixaram de ser apenas chavões para passarem a 
fazer parte do vocabulário dos gestores da actualidade. 
 
Peter Drucker – considera que há cinco factores que irão afectar significativamente a gestão das empresas 
nos próximos anos: 
1º – Tem a ver com a alteração da estrutura societária da empresa, com um peso cada vez maior dos 
investidores institucionais relacionados com os fundos de pensões, e a consequente alteração das formas 
de governo das empresas «corporate governance» 
2º – Diz respeito às novas abordagens ao uso da informação, sendo de prever que o impacto do uso das 
novas tecnologias que até aqui se registou sobretudo na gestão das operações passe a verificar-se 
também na gestão de topo, nomeadamente pela «quantificação» de informação relevante para a tomada 
de decisões que não tem tido o tratamento que merece. 
3º - Refere-se à alteração do vínculo que liga os trabalhadores às empresas e à consequente alteração da 
forma de os gerir. Sendo de prever que dentro de poucos anos o número de pessoas que trabalha para 
uma organização, sem serem empregados, seja superior ao número dos empregados, o papel do gestor 
será muitas vezes o de gerir a colaboração mais do que um papel de comando e controlo. 
4º - Resulta do crescimento do trabalho do conhecimento, ou mais precisamente como torná-lo mais 
produtivo. 
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5º - Factor a ter em conta resulta dos anteriores e tem a ver com a forma como o gestor tem de actuar 
para os interligar sobretudo tendo em conta que uma politica uma vez definida não é para durar muitos 
anos como sucedia no passado. 
 
 

Capitulo 2 - A empresa e o seu ambiente 
A empresa pode ser vista como um organismo ou organização social, ou como um sistema aberto. 
 
A empresa como organização social 
 A organização é o meio mais eficiente de satisfazer um grande número de necessidades humanas, pois 
tem necessidades de viver em grupo. Qualquer organização é composta por duas ou mais pessoas, que 
interagem entre si, através de relações recíprocas, para atingirem objectivos comuns. Essencialmente são 
três as razões que explicam a existência das organizações: 

• Razões sociais  
• Razões materiais  
• Efeito de sinergia 

 
As organizações são unidades ou agrupamentos humanos intencionalmente construídas, afim de se 
atingirem objectivos específicos. Uma organização nunca constitui uma unidade pronta e acabada, mas 
um organismo social vivo e sujeito a mudanças. 
 
As empresas distinguem-se das demais organizações sociais pelas seguintes características: são, em 
regra, orientadas para o lucro, assumem riscos, são geridas segundo uma filosofia de negócios e como tal 
reconhecidas pelos governos e palas outras organizações que com elas lidam, e são, geralmente, 
avaliadas sob um ponto de vista contabilístico. 
 
A empresa como sistema aberto 
Um sistema pode definir-se como: 

• Um conjunto de elementos, partes ou órgãos componentes do sistema, isto é, os subsistemas 
• Dinamicamente inter-relacionados, formando uma rede de comunicações e relações, em função 
da dependência recíproca entre eles. 
• Desenvolvendo uma actividade ou função que é a operação, actividade ou processo do sistema, 
• Para atingir um ou mais objectivos ou propósitos que constituem a própria finalidade para a qual o 
sistema foi criado. 

 
Para poder funcionar, todo o sistema apresenta os seguintes parâmetros: 

• Entradas, ou insumos, ou inputs – constituem os recursos que vão permitir o funcionamento do 
sistema, exemplo matérias-primas, recursos financeiros ou humanos, etc 
• Operações ou processamento – consiste na «transformação» dos inputs (os recursos) tendo em 
vista a obtenção dos outputs desejados, de acordo com os objectivos que se procura atingir e que em 
última análise são a razão de ser do sistema ou da organização. 
• Saídas, ou resultados, ou outputs – são os produtos finais no caso das empresas 
• Retroacção, ou realinhamento, ou feedback – tem em vista controlar o funcionamento do próprio 
sistema, informando se os objectivos estão ou não a ser cumpridos. Pode ser positiva ou negativa, 
• Entropia – significa que o sistema tende à desintegração, à desorganização, à deterioração. 

 
Os sistemas podem ser: 

• Abertos  
• Fechados 
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Os gestores do segundo nível, contrariamente ao que se passa com os gestores de topo, só 
indirectamente estão expostos à envolvente externa. Há, no entanto, vários factores que, na envolvente 
interna, os afectam particularmente, como seja: 

• O estilo de gestão do chefe 
• As orientações escritas 
• Os empregados 
• A estrutura organizacional 
• A organização informal 
• As relações com os outros departamentos 
• As organizações sindicais e ou comissões de trabalhadores 

 
Objectivos, recursos e ambiente das empresas 
Os objectivos naturais de uma empresa geralmente são: 

• Proporcionar satisfação das necessidades de bens e serviços da sociedade 
• Proporcionar emprego produtivo para todos os factores de produção 
• Aumentar o bem-estar da sociedade através do uso económico dos factores de produção 
• Proporcionar uma justa remuneração dos factores de produção (inputs) 
• Proporcionar um clima propício à satisfação de necessidades humanas normais. 

 
Recursos – são os meios de que esta se serve para realizar as suas tarefas e atingir os seus objectivos. 
Ambiente ou envolvente ou contexto – é o terreno onde as empresas actuam, e costuma dividir-se em 
ambiente geral e ambiente de tarefa. Pagina 29 
 
 
 

Parte II 
Capitulo 3 - Planeamento e processo de decisão 
Planeamento pode ser visto como a 1ª função no nascimento de uma empresa, traduz-se na elaboração 
de planos, consiste em determinar antecipadamente o que deve ser feito para que se consigam os 
objectivos pretendidos, e como fazê-lo. O processo de planeamento começa, assim, com a definição dos 
objectivos que se pretende atingir. 
 
Missão e Objectivos 
O planeamento começa com a definição de objectivos claros e precisos. No processo de planeamento, a 
primeira coisa que tem de ser definida é o objectivo fundamental que se pretende atingir, o qual, 
apresentado de uma forma simultaneamente genérica e sintética, traduz a finalidade última da empresa. 
 
Missão – a missão de uma organização consiste: 

• Definição dos fins estratégicos 
• Enunciado dos propósitos gerais 
• Intenção fundamental da gestão global 
• Filosofia básica da actuação da empresa 
• Ponto de partida para a definição de objectivos 

A missão deve ser formalmente expressa, servindo de guia de orientação para as pessoas que trabalham 
na empresa, nomeadamente os grupos que a constituem e os gestores nos diversos níveis, a sua função é 
dar continuidade de orientação e uniformidade de propósitos. 
A missão de uma determinada organização traduz-se numa explícita declaração ou num implícito 
entendimento de qual é a razão de ser da sua existência. 
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Quando se traduz numa declaração explícita, esta deve ser breve e simples para mais fácil entendimento, 
flexível para durar mais tempo, e distintiva para a diferenciar das outras organizações similares. 
Habitualmente contém informações sobre: 

• O tipo de produtos ou serviços a que a empresa se dedica 
• Os mercados a que se dirige 
• A sua filosofia de actuação 
• A visão que tem de si própria (autoconceito) 
• A imagem pública que pretende transmitir. 

 
A definição básica do negócio e do seu objectivo fundamental ou missão tem de ser traduzida em 
objectivos específicos. 
 
Objectivos – são o resultado desejado numa qualquer actividade. Quando não ferem expressamente 
definidos de forma diferente, entenderemos que «metas» e «alvos» são sinónimos de objectivos. 
Enquanto a missão é definida de uma forma genérica, vaga, não quantificada, os objectivos devem ser 
explicitados de forma bem concreta. Devem, antes do mais, ser escritos, devem apresentar as seguintes 
características: 

• Hierarquia 
• Consistência 
• Mensurabilidade 
• Calendarização 
• Desafios atingíveis 

Vantagens: 
• Fazem com que as coisas aconteçam 
• Contribuem para melhorar as comunicações 
• Contribui decisivamente para desenvolver a coordenação das suas actividades e dos seus 
membros. 
• Contribui também para um aumento da motivação, dando assim origem a comportamentos mais 
participativos e colaborantes 
• Desenvolve mecanismos de controlo, uma vez que o controlo é reverso da moeda em relação ao 
planeamento. 

Tipos de Objectivos: 
• Económicos – sobrevivência, proveitos e crescimento, 
• Serviço – criação de benefícios para a sociedade, 
• Pessoal – objectivos dos indivíduos ou grupos dentro da organização. 

 
O papel fundamental do gestor é, em última análise, definir prioridades e tentar conciliar os conflitos de 
interesses que estão subjacentes à diversidade dos objectivos. Dentro da empresa, há varias áreas que 
são fundamentais na definição dos objectivos empresariais. Peter Drucker aponta oito área-chave na 
definição dos objectivos: 

• Marketing – criar e manter o cliente é a questão fundamental na empresa 
• Inovação – de contrário, a empresa fica obsoleta, deixa-se ultrapassar pela concorrência e 
desaparece 
• Recursos humanos, financeiros e físicos – planeando o fornecimento, o emprego e o 
desenvolvimento dos três recursos, factores fundamentais da produção, 
• Produtividade – a qual deve aumentar para a sobrevivência da empresa 
• Responsabilidade social – devendo ter em conta, pelo menos, o impacto da sua actividade no 
ambiente mais próximo, 
• Proveito – pois, de contrario, nenhum dos outros objectivos será atingido, uma vez que se os 
proveitos não excederem os custos (incluindo os riscos), a empresa não é viável. 
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Eventuais problemas na implementação dos objectivos 
Há três aspectos a que se deve dar especial atenção com vista a evitar os conflitos que daí poderão advir 
se ão forem tidos em conta: 
1º- Há que analisar, e dentro do possível evitar, a separação entre objectivos reais e objectivos 
estabelecidos, 
2º- Deve analisar-se a multiplicidade de objectivos e nomeadamente a ênfase que na prática é posta em 
cada um e nas prioridades que se verificam na sua execução, 
3º- Prende-se com a dicotomia objectivos quantitativos versus objectivos não quantitativos. 
Definidos os objectivos em sentido lato – missão e objectivos específicos - , o próximo passo do 
planeamento é a elaboração dos planos. 
 
Planos – são os documentos que expressam a forma como os objectivos irão ser atingidos. Os planos 
devem ser elaborados por todo e qualquer gestor, qualquer que seja o seu nível de actuação, pois a 
simples determinação de um objectivo não garante que ele seja cumprido. 
Tipos de planos – existem planos que são guias de orientação permanente por períodos mais ou menos 
longos, são: 

• Politicas – são planos (em sentido lato) que se traduzem em guias preestabelecidos para orientar 
os gestores na tomada de decisões, 
• Procedimentos – são planos que estabelecem uma série de passos para alcançar um objectivo 
específico. 
• Regulamentos – são guias de acção específicos e detalhados que se destinam a dirigir as 
actuações das pessoas de uma forma mais apertada.  

As políticas são regra geral, completadas com procedimentos e os procedimentos desdobram-se numa 
série de regulamentos. 

• Programas – são fundamentalmente planos que relacionam duas variáveis: actividades e tempo. 
• Orçamentos – são planos relativos a resultados esperados expressos em termos numéricos, 
geralmente em dinheiro. 
• Planos contingentes – são precisamente os planos que são elaborados para entrarem em acção 
se verificarem determinadas circunstancias que impeçam ou ponham em causa a continuidade da 
implementação do plano em curso. 

Os planos podem dividir-se: 
• Rígidos – são os que dificilmente podem ser alterados, o que podem ter a ver com a sua 
construção.  
• Flexíveis – são aqueles que admitem ser alterados durante a sua execução podendo 
inclusivamente prever desde logo a forma de o fazer.  

 

Níveis de planeamento 
Três níveis de planeamento: 

• Planeamento estratégico – é o processo através do qual a gestão de topo, idealmente com a 
colaboração dos gestores dos outros níveis, define os propósitos globais da organização (a missão), 
os objectivos genéricos e a forma de os alcançar. Pode processar-se a dois níveis: 
      *** Planeamento estratégico de nível máximo ou global – planeamento da organização como um 
todo (corporate level) 
      *** Planeamento estratégico de uma unidade de negócios (UEN ou SBU) – é o processo de 
determinar como é que uma dada unidade estratégica de negócios pode concorrer numa específica 
linha de negócios. 
• Planeamento táctico – processa-se ao nível da gestão intermédia e resulta do desdobramento dos 
planos estratégicos. Envolve empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, áreas menos 
amplas e recursos mais limitados. 
• Planeamento operacional – refere-se essencialmente às tarefas e às operações realizadas ao 
nível operacional. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                          Disciplina /61029 – Princípios de Gestão 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 11 de 35 

 

Gestão por objectivos 
Foi Peter Drucker quem primeiro descreveu a gestão por objectivos, em 1954, no seu livro «The pratice of 
management». 
 
GPO (gestão por objectivos) – trata-se de uma filosofia de gestão que põe ênfase no estabelecimento de 
objectivos acordados entre os gestores de grau superior e subordinados e no uso destes objectivos assim 
definidos como a base fundamental dos esforços de motivação, avaliação e controlo. Desenvolve-se em 
cinco fases: 

• Estabelecimento de objectivos a longo prazo, 
• Definição de objectivos específicos de curto prazo para a empresa, 
• Definição de objectivos individuais e padrões, 
• Avaliação dos resultados, 
• Acções correctivas. 

 
 
 

Planeamento estratégico  
O planeamento, em termos genéricos, consiste, como já se referiu, na determinação antecipada do que 
deve ser feito e como deve ser feito. Compreende a definição de objectivos e das vias de actuação para os 
atingir. 
 
O planeamento estratégico visa antecipar o futuro da empresa no longo prazo, envolvendo avultados ou 
mesmo a totalidade dos recursos disponíveis, afecta todas as actividades da empresa e é crucial para o 
sucesso da organização. Embora se desdobre em diversos planos nos diferentes níveis de gestão de 
empresa, o planeamento estratégico é sobretudo uma actividade cuja responsabilidade cabe 
fundamentalmente aos gestores de topo. Pode ter dois níveis diferentes: 

• Se for uma empresa diversificada – planeamento estratégico da organização – corporate level – 
que e o planeamento estratégico de nível máximo e se refere a todos os negócios em que a 
organização esta envolvida ou pretende entrar. 
• Planeamento estratégico das unidades de negócio (SBU) – é a definição de como cada uma das 
unidades estratégicas de negócios deve concorrer no seu mercado especifico com os seus produtos 
específicos. 

 
A segunda etapa do planeamento estratégico consiste na analise do ambiente – analise externa – e na 
analise interna da própria empresa. 
 
A análise do ambiente geral (PEST) – as siglas correspondem às iniciais das principais variáveis dessa 
área do ambiente arrumadas em quatro categorias – POLITICAS, ECONOMICAS, SOCIOCULTURAIS e 
TECNOLOGICAS. 
 
A terceira fase do processo de planeamento estratégico consiste na definição de objectivos específicos. 
Comparados os pontos fortes e os fracos da nossa empresa com a concorrência, há que quantificar a linha 
de rumo que começa a tomar forma.  
 
Analise SWOT 
A analise externa e interna para detectar respectivamente as oportunidades e as ameaças (no exterior) e 
os pontos fortes e os pontos fracos (no interior) também se designa analise SWOT- Strengths (pontos 
fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities  e Threats (ameaças). 
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Swot – sugere a escolha óbvia das estratégias que conduzam à maximização das oportunidades do 
ambiente e construídas sobre os pontos fortes da empresa e à minimização das ameaças bem como à 
redução dos efeitos dos pontos fracos da empresa. Deve ser dinâmica e permanente. Alem da análise da 
situação actual, é importante confrontá-la com a situação no passado, a sua evolução, a situação prevista 
e sua evolução futura. 
 
Estratégias genéricas, pagina 54. 
Uma outra classificação das estratégias empresariais agrupa-as em quatro tipos: 

• Defensiva – é aquela em que a empresa, possuindo domínios definidos de produtos e/ou 
mercados, procura mantê-los defendendo-se apenas da concorrência. É uma estratégia que se ajusta 
a um ambiente estável, isto é, sem grandes nem rápidas alterações. 
• Ofensiva – quando a empresa, de maneira quase constante, correndo riscos, busca novas 
oportunidades de mercado ou produto. Tipifica a resposta de algumas empresas a um ambiente 
caracterizado por dinamismo e crescimento. 
• Analítica – é a estratégia conduzida pela empresa que, mantendo e defendendo um domínio do 
produto/mercado já garantido, simultaneamente procura novas oportunidades. É uma resposta 
ajustada a um ambiente em mutação moderada. 
• Reactiva – é aquela em que a empresa reage com atraso às ocorrências do ambiente, de forma 
improvisada, sem preparação. É característica de empresa sem dinamismo, eventualmente 
envelhecidas e a sua actuação é independente das características do ambiente. 

 
Formulação da estratégia 
A formulação de uma estratégia empresarial consiste na explicitação das opções efectuadas quanto à 
forma como a empresa vai competir nos seus mercados tirando partido das oportunidades e ultrapassando 
as ameaças descortinadas no ambiente em que se move, tendo em conta (e como suporte) os seus 
aspectos mais positivos em comparação com a concorrência (os seus pontos fortes) e ultrapassando os 
seus aspectos desfavoráveis (os pontos fracos). 
 
Nível global da organização 
Os problemas de planeamento estratégico e de formulação de uma estratégia ao nível global da 
organização têm que ver com a empresa na sua globalidade. 
 
Ciclo de vida do produto 
O ciclo de vida de um produto é o padrão de desenvolvimento de um produto, geralmente medido em 
volume de vendas, que inclui quatro fases: 

• Introdução – de um produto no mercado anda geralmente associada a um reduzido volume de 
compras pelos clientes e, consequentemente, a uma reduzida taxa de crescimento de vendas. 
• Crescimento – é a medida que o produto vai tendo mais aceitação, a taxa de crescimento das 
vendas começa a aumentar, atingindo o seu máximo num período de tempo que é variável de produto 
para produto 
• Maturidade – o produto cresce muito menos, ate deixar mesmo de crescer e acabar por estagnar. 
• Declínio – o seu desaparecimento, provavelmente será substituído por novos produtos, que 
também vão ter uma evolução semelhante. 

 
Matriz da BCG 
Numa empresa diversificada – com vários negócios com estratégias independentes – uma das formas de 
análise e formulação da estratégia é a análise de carteira – portfolio – é a análise estratégica em que a 
empresa é encarada como um investidor com vários negócios diferentes, preocupando-se 
fundamentalmente em manter um equilíbrio em termos financeiros (cash-flow) e em termos de risco, 
tendo os diferentes estádios de desenvolvimento dos referidos negócios ou produtos. Pagina 60 
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Matriz da GE/McKinsey Pagina 63 
 
Os 7 S da McKinsey Pagina 65 
 
 
Nível das unidades estratégicas de negócios 
Nas empresas diversificadas – empresas com vários negócios implicando estratégias diferentes – torna-se 
necessário formular estratégias para cada uma das diferentes unidades de negócios, as quais devem, 
naturalmente, ser coerentes e consistentes com a estratégia global da empresa. 
 
Modelo de Porter 
Michael Porter, da Harvard Business School, defende que uma empresa, para melhor competir num 
determinado mercado, deve decidir a sua estratégia – liderança pelo custo, diferenciação ou foco – com 
base no conhecimento da estrutura da indústria em que a empresa compete bem como na perfeita 
identificação dos clientes-alvo. Porter aponta cinco factores de competitividade determinantes da estrutura 
de uma indústria e da forma como essa estrutura evolui: 

• Rivalidade entre as empresas concorrentes 
• A ameaça de novas entradas 
• O poder negocial dos fornecedores 
• O poder negocial dos clientes 
• A ameaça do aparecimento de produtos ou serviços substitutos. 

 

Capitulo 4 – Tomadas de decisões 
O planeamento só fica completo quando forem tomadas as decisões necessárias à sua implementação. 
De contrário, trata-se de um conjunto de estudos e analise, eventualmente bem elaborados, mas sem 
interesse prático. O processo de tomadas de decisões consiste precisamente em gerar e avaliar 
alternativas, cuja escolha conduza a um curso de acção. 
 
O processo de tomada de decisões  
Envolve quatro etapas: 

• Identificação do problema 
• Desenvolvimento e alternativas de solução 
• Avaliação das alternativas seleccionando a melhor 
• Implementação da alternativa escolhida 

 
Decisões de rotina e não rotina  
As decisões que os gestores tomam nas suas organizações não são todas do mesmo tipo. 
Assim, podemos desde logo considerar dois tipos fundamentais de decisões: 

• Decisões de rotina – que são decisões repetitivas, programadas e estruturadas, isto é, decisões 
que têm que ver com a rotina das operações. Típicas de gestores de nível inferior. 
• Decisões de não rotina – são decisões não programadas, novas, mal estruturadas, relacionadas 
com problemas que não se apresentam habitualmente, pelo contrário, podem surgir apenas uma vez, 
isoladamente. Típicas de gestores de topo. 

 
Certeza, incerteza e risco associado às decisões 
A generalidade das decisões tem sempre um certo grau, maior ou menor, de incerteza, pois envolvem 
acontecimentos futuros cuja previsibilidade assume sempre algum grau de dificuldade. 
 
Uma situação de certeza seria aquela em que o gestor teria todas as informações precisas, mensuráveis 
e confiáveis sobre os resultados das várias alternativas que estão a ser consideradas. 
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Uma situação de incerteza seria a hipótese de um investimento num país estrangeiro em que as 
informações disponíveis são mais reduzidas ou pouco fiáveis, desconhece-se em pormenor a legislação, 
se a situação politica é instável, etc. 
Uma situação de risco ocorre quando existe um grau de incerteza em relação ao resultado de uma 
alternativa, mas dispõe-se de informação suficiente para prever a probabilidade de que o resultado 
desejado venha ou não a ser atingido. 
 
Métodos auxiliares de tomada de decisões 
A maior parte dos gestores toma as suas decisões principalmente com base na intuição (ou feeling) 
desenvolvida ao longo de vários anos de experiência de gestão. 
 
Factores condicionantes da tomada de decisões. Pagina 76 
 
Tomada de decisões em grupo 
As decisões em grupo, que naturalmente têm características diferentes das decisões individuais, têm 
vantagens, podendo no entanto ter alguns inconvenientes. 
Vantagens: 

• Maior precisão nas deliberações 
• Transmissão e partilha das informações 
• Aumento da motivação 
• Maior e melhor coordenação e controlo das acções subsequentes à decisão tomada. 

Inconvenientes: 
• O tempo gasto que muitas das vezes é excessivo e se traduz em custos significativos para a 
empresa, 
• A indecisão prolongada 
• A tendência para a pulverização das responsabilidades. 

 
Existem, varias formas de envolver as pessoas na tomada de decisões em grupo: 

• Brainstorming – é uma técnica de gerar ideias para a solução de um problema que consiste na 
apresentação de alternativas pelos membros do grupo sem qualquer análise crítica é mais eficaz 
quando se usa no início do problema. 
• Grupo nominal – é uma técnica de decisão em grupo que fundamentalmente se traduz numa 
reunião de um grupo em que os seus membros apresentam as suas ideias face a face, mas numa 
forma sistemática e independente. 
• Método Delphi – é semelhante ao grupo nominal, excepção feita à presença física dos membros 
de grupo. Este método não permite nunca o encontro face a face dos elementos que constituem o 
grupo. Este método isola cada elemento da influencia dos demais. Utilizado num grupo 
geograficamente distante. 
• Reuniões electrónicas – é um dos métodos mais recentes no que se refere a decisões em grupo 
e resulta da aplicação da tecnologia dos computadores aos grupos nominais. 

 

Parte III 
Capitulo 5 – organização, processo e estruturas 
Organização pode ter vários significados, neste capítulo organização é como uma das principais funções 
de gestão, ou seja, em linhas gerais, a forma como o gestor inter-relaciona as pessoas e os outros 
recursos da empresa com vista à obtenção dos resultados desejados. 
 
Processo e objectivos da organização 
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Neste contexto, podemos portanto conceituar organização como o processo de estabelecer relações entre 
as pessoas e os recursos disponíveis tendo em vista os objectivos que a empresa como um todo se 
propõe atingir. 
 
O processo da organização desenvolve-se tendo em conta as condicionantes do ambiente externo e 
interno que envolve a empresa e compreende fundamentalmente três aspectos: 
1º - Há que considerar os objectivos da organização e determinar o tipo de estrutura organizacional que 
melhor se lhes adapta. 
2º - Há que definir o tipo de funções ou actividades necessárias para esse efeito, 
3º - Reagrupam-se as funções que apresentam alguma similaridade, com base num critério considerado 
relevante para o efeito. 
 
Funções, departamentalização e diferenciação 
Função – corresponde a um tipo de actividade laboral que pode ser identificada e se distingue de qualquer 
outra. Exemplo: função financeira, comercial, produção, etc. 
Departamentalização – é o processo que consiste em agrupar funções semelhantes (ou relacionadas) ou 
actividades principais em unidades de gestão. Permite simplificar o trabalho do gestor e aumentar a 
eficiência e eficácia da gestão. 
 
Varias razões para proceder à departamentalização das actividades ou funções: 

• Volume de trabalho, 
• Agrupamento de funções similares, 
• Tradição e leis do trabalho, 
• Separação de funções para evitar conflitos de interesse 
• Necessidades de controlo de funções não semelhantes. 

 
Diferenciação – outro dos aspectos a ter em conta na formalização da estrutura de uma organização, 
consiste: 

• Diferenciação vertical – criar níveis hierárquicos adicionais, 
• Diferenciação horizontal – formação de novos departamentos ao mesmo nível da hierarquia. 

Num e noutro caso, a necessidade de diferenciação tem geralmente como causa fundamental o acréscimo 
do volume ou da complexidade do trabalho, com reflexos óbvios na dificuldade ou impossibilidade de 
serem desempenhados ou controlados pela mesma pessoa. 
 
Tipos de departamentalização 
Tipos mais frequentes: 

• Por funções – a formação dos diferentes departamentos é feita pelo agrupamento em actividades 
especializadas em produção, finanças, pessoal, etc. 
• Por produto – é usada sobretudo em empresas diversificadas. 
• Por cliente – em empresas que comercializam produtos ou serviços em que as relações com 
determinados grupos de clientes implicam preocupações diferentes. 
• Área geográfica – é frequente em empresas que têm actividades não interdependentes, dispersas 
por várias áreas dentro ou fora do país. 
• Por projecto – é típica das empresas que se dedicam a grandes empreitadas ou desenvolvimento 
de grandes projectos independentes. 
• Matricial – é idêntica à anterior, com uma única diferença fundamental, é que agora a 
departamentalização é permanente, em vez de mudar conforme acaba um e começa outro projecto. 
• Formas combinadas – a não ser em casos excepcionais – empresa de dimensão muito reduzida, 
ou com características muito especificas e invulgares – as formas de organização que se encontram, 
na pratica, não se enquadram rigorosa e exclusivamente num ou noutro dos modelos de 
departamentalização referidos. 
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Responsabilidade, autoridade e delegação 
Responsabilidade – é a obrigação de se empenhar da melhor forma possível, na realização das funções 
que a essa pessoa foram atribuídas. 
Autoridade – é o direito de decidir, de dirigir outros na execução das tarefas ou desempenho de certos 
deveres tendo em vista a prossecução dos objectivos da organização. Três características fundamentais: 

• A autoridade é um direito 
• O exercício da autoridade envolve a tomada de decisões, o exercício de acções ou o desempenho 
de deveres, 
• A autoridade é garantida com a finalidade de prossecução dos objectivos da organização. 

Delegação – é o processo de atribuir a alguém a responsabilidade do exercício de uma actividade e a 
correspondente autoridade necessária para o efeito. 
Varias razões para os gestores procederem à delegação: 

• Maior rapidez nas acções e na tomada de decisões, 
• Permite o treino e desenvolvimento do pessoal, 
• Aumenta o nível de motivação, aumenta a «moral» e a cooperação, 
• Conduz a melhores decisões e trabalho mais bem executado, 
• Permite desempenhar tarefas e funções mais complexas. 

 
Autoridade de linha, de staff e funcional 
As organizações criam-se e vivem para atingirem objectivos concretos. Os gestores de linha são 
precisamente as pessoas que na organização são directamente responsáveis por que se alcancem esses 
objectivos. 
Autoridade de linha – é representada pela cadeia de comando, começando no gestor de nível mais 
elevado e descendo pelos vários níveis hierárquicos até ao último elo da cadeia. 
Autoridade de staff – é a autoridade dos departamentos, grupos ou indivíduos que apoiam os gestores 
de linha com aconselhamento e assistência em áreas especializadas. 
Autoridade funcional é o direito que é conferido a uma pessoa ou a um departamento de staff para 
controlar processos específicos, práticos, politicas ou outros aspectos relativos a actividade executadas 
por outros departamentos. 
 
Princípios de organização 
Conjunto de princípios básicos: 

• Unidade de comando – cada subordinado reporta apenas a um superior.  
• Paridade entre autoridade e responsabilidade – significa que a responsabilidade exigida a um 
membro da organização não pode ser superior à que está implícita no grau de autoridade delegada. 
• Principio escalar e cadeia de comando – significa que a autoridade deve passar do gestor de topo 
até ao último elemento da hierarquia através de uma linha clara e ininterrupta. 
• Amplitude de controlo – mede o número máximo de subordinados que deve reportar a um gestor. 
Os factores que mais afectam a amplitude de controlo são os seguintes: 
        ***Complexidade do trabalho – quanto mais complexo for o trabalho, mais reduzida deve ser a 
amplitude de controlo, 
        ***Similaridade de funções – a amplitude pode ser mais alargada se os empregados controlados 
pelo gestor executam trabalhos similares, 
        ***Contiguidade geográfica –  
        ***Interdependência ou interligação das tarefas 
        ***estabilidade ou instabilidade do ambiente 
        ***numero de estandartes estabelecidos 
        ***competência, experiência e motivação dos empregados 
        ***empenhamento na organização 
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V. A. Graicunas – desenvolveu uma forma – a fórmula de Graicunas – que permite calcular o número das 
relações possíveis entre um gestor e os seus subordinados. R = n + n (n – 1) + n (2n-1 – 1) 
 
Centralização e descentralização 
Centralização – é a situação em que se verifica uma maior retenção da autoridade pelos gestores de nível 
superior e, consequentemente, um reduzido grau de delegação. 
Vantagens: 

• Contribuição para a uniformidade de politicas e de acção 
• Redução de riscos de erro pelos subordinados (por falta de informação ou capacidades), 
• Melhor utilização das capacidades de peritos (experts), geralmente afectos à gestão de topo, 
• Permissão de um controlo apertado das operações. 

Descentralização – é a situação inversa, em que se verifica um elevado grau de delegação da autoridade 
pelos gestores de nível superior aos gestores de nível inferior. 
Vantagens: 

• Conduz à tomada de decisões e a acções mais rápidas, uma vez que não é necessário consultar 
tantas vezes os gestores de nível superior, 
• Proporciona decisões mais adaptadas às condições locais, 
• Desperta uma maior interesse e entusiasmo por parte dos subordinados, 
• Permite que os gestores do 1º nível tenham mais tempo disponível para o estudo e consideração 
dos objectivos gerais, planos e politicas da empresa. 

 
Estruturas organizacionais 
Estrutura organizacional – é o conjunto de relações formais entre os grupos e os indivíduos que 
constituem a organização. Define as funções de cada unidade da organização e os modos de colaboração 
entre as diversas unidades e é normalmente representada num diagrama chamado organigrama ou 
organograma. 
Tipos de organização: 

• Mecanicista – é caracterizada por um elevado grau de diferenciação horizontal, relações 
hierárquicas rígidas, ênfase nas regras e procedimentos, com elevado grau de formalização e elevada 
centralização das decisões. 
• Orgânica – é caracterizada por reduzida diferenciação horizontal, maior interacção das pessoas, 
menor formalização e maior flexibilidade e elevado grau de descentralização da autoridade. 

 
 
Tipos de estruturas: 

• Estrutura simples – é comum em grande parte das empresas familiares e de pequena dimensão. 
Geralmente é constituída por apenas dois níveis hierárquicos: o gestor-proprietario e os empregados. 
• Estrutura funcional – conduzem geralmente à adopção de uma estrutura baseada na divisão do 
trabalho e delegação de autoridade e responsabilidade a partir das funções «clássicas» da gestão. A 
coordenação dos diferentes departamentos funcionais é uma tarefa mais importante dos gestores de 
topo. As estruturas funcionais encontram-se fundamentalmente em empresas de dimensão 
relativamente reduzida ou com uma reduzida gama de produtos ou actividades, e sobretudo em 
ambientes estáveis. 
Vantagens: 
       ***eficiente aproveitamento das capacidades técnicas e de gestão do pessoal qualificado, 
       ***possibilidade de o gestor principal tirar partido do contacto pessoal com todas as operações 
fundamentais e da centralização das decisões e melhor actuar numa perspectiva global da 
organização, 
       ***clara definição das responsabilidades. 
Desvantagens: 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                          Disciplina /61029 – Princípios de Gestão 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 18 de 35 

       ***excesso de trabalho de rotina nos gestores de topo em prejuízo de reflexão e das decisões 
estratégicas, 
       ***tendência dos responsáveis das áreas funcionais para se posicionarem numa perspectiva de 
curto prazo e sobreavaliarem as orientações funcionais, 
       ***as diferenças de orientação e os eventuais conflitos entre as áreas funcionais podem traduzir-
se em dificuldades de coordenação e controlo,  
       ***dificuldades de adaptação às mudanças, o que a torna desaconselhável em ambientes 
instáveis. 
• Estrutura divisória – é a forma de organização assente na divisão das tarefas com base na 

diversidade de produtos, serviços, mercados ou processos da empresa. Cada divisão tem os seus 
próprios especialistas funcionais, que geralmente estão organizados em departamentos. 
---Estrutura por unidades estratégicas de negócios – é um agrupamento de negócios que têm 
em comum importantes aspectos estratégicos, nomeadamente missão, concorrentes, necessidade 
comum de competir globalmente, factores críticos de sucesso, oportunidade de crescimento 
tecnologicamente relacionados, etc.  
---Estrutura holding (ou conglomerado) – uma forma da estrutura divisionária tal como a 
estrutura em unidades estratégicas de negócios. Mas enquanto esta ultima se revela mais 
apropriada em organizações em que existe um conjunto de divisões ou negócios com alguma 
similaridade, a estrutura holding é aconselhável quando a carteira de negócios da organização 
não tem significativos comuns. 
---Estrutura por projectos e matricial – uma forma de organização que combina as vantagens 
das duas estruturas fundamentais já analisadas – a funcional e a divisória. A estrutura em matriz 
aumenta a capacidade da organização para recolha e circulação das informações e tomadas de 
decisões, estabelecendo formalmente canais de comunicação laterais que complementam os 
canais hierárquicos, verticais. A estrutura por projectos, como se depreende, é um caso 
particular da estrutura matricial: refere-se a um ou vários projectos, em vez de produtos ou 
mercados, e, por conseguinte, em princípio, terá existência temporária; acabado o projecto, a 
equipa respectiva dissolve-se, a não ser que seja destacada para outro projecto semelhante, o 
que raras vezes acontece. 

Nota: Como vimos, os gestores de uma empresa têm fundamentalmente duas formas básicas de a 
organizarem, duas estruturas básicas à sua escolha: 

• a estrutura funcional – que pode englobar a estrutura simples, 
• e a estrutura divisória – que engloba as outras. 

No primeiro caso, as pessoas e as actividades agrupam-se por funções: finanças, marketing, produção, 
recursos humanos, aprovisionamento, etc.  
No segundo caso, as pessoas e as actividades organizam-se por produtos, por grupos de produtos, 
serviços, áreas geográficas ou mercados. 

• Estrutura em rede – na sua forma extrema a organização em rede é constituída por ma série de 
empresas independentes ligadas umas às outras por computador, do que resulta o desenho, a 
produção ou a comercialização de um produto ou serviço. 

• Estruturas de Mintzberg – defende que, para além dos aspectos habitualmente considerados na 
definição de uma estrutura organizacional, como a amplitude do controlo, os graus de 
formalização e centralização e os sistemas de planeamento, é fundamental ter em conta como é 
que as organizações realmente funcionam, isto é, quais são as suas componentes básicas e como 
se inter-relacionam, quais são os mecanismos de coordenação. As organizações são constituídas 
por seis componentes básicas que desempenham diferentes funções e cuja coordenação se pode 
processar de seis maneiras diferentes: 
***Vértice estratégico – constituído pelos gestores de topo e o seu pessoal de apoio, 
***Núcleo operacional – constituído pelos operacionais que executam o trabalho, 
***Linha hierárquica média – constituída pelos gestores intermédios, directores funcionais, 
chefes de serviço, etc., que fazem a ligação do vértice estratégico ao núcleo operacional através 
da linha hierárquica, 
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***Tecnoestrutura – constituída pelos analistas, os engenheiros, os contabilistas, os responsáveis 
pelo planeamento e pala organização e métodos, os quais desenham os sistemas de trabalho dos 
outros com o objectivo da sua estandardização, 
***Logística – constituída pelo pessoal que tem a seu cargo as funções de apoio, 
***Ideologia – que aqui significa «cultura» forte – engloba os valores, as crenças e as tradições. 
Por um lado, contribui para a distinguir das outras organizações e, por outro lado, introduz uma 
certa vida no esqueleto da sua estrutura. 
Vejamos então as seis configurações estruturais de Mintzberg: 

Estrutura simples - a estrutura é simples, não muito mais que uma unidade em que um ou 
poucos gestores de topo dominam, forçando a centralização, com um grupo de operadores a 
fazer o trabalho básico. P mecanismo de controlo é naturalmente a supervisão directa. O 
elemento-chave da organização é o vértice estratégico. O seu ambiente natural é dinâmico e 
simples, por isso a estrutura tem de ser flexível. 
Burocracia mecanicista – é uma estrutura caracterizada por um peso bastante forte da 
tecnoestrutura, a qual faz pressão para a estandardização dos processos. 
Burocracia profissional – é também uma estrutura burocrática como a anterior, mas apoiada 
na estandardização das capacidades, em vez dos processos de trabalho ou dos resultados, 
como principal mecanismo de coordenação. 
Estrutura divisionalizada – nesta estrutura o poder está fundamentalmente na linha 
hierárquica intermédia, a qual constitui a sua componente-chave. 
Adocracia – é uma estrutura orgânica (pouca formalizada) em que sobressai a «força» que a 
puxa para a colaboração, sendo portanto o mecanismo de controlo o ajustamento mutuo. A 
tendência para a colaboração é forçada pela linha hierárquica intermédia, em que 
predominam os especialistas altamente treinados, sendo esta componente-chave da 
organização. 
Estrutura missionária – trata-se de uma estrutura cuja combinação dos diversos elementos 
são muito diferente das anteriores. É uma estrutura correspondente a uma organização de tal 
modo dominada por uma ideologia, que os seus membros instintivamente exercem força na 
mesma direcção em conjunto, com coesão e, por isso, não existe nem é necessária a divisão 
do trabalho, há pouca especialização das tarefas e reduzida diferenciação entre o vértice 
estratégico e o resto da organização. 

Determinantes da estrutura 
Podemos considerar fundamentalmente cinco factores determinantes: 

• Estratégia  
• Idade e dimensão 
• Tecnologia – é a maneira como uma empresa transforma os seus inputs (factores de produção) 
em outputs (produtos ou serviços). 
• Ambiente – conjunto de forças, variáveis ou instituições que lhe são externas e que de algum 
modo afectam o seu desempenho, três dimensões fundamentais: 
       ***a capacidade – em que medida um determinado ambiente pode suportar crescimento escasso 
vs abundante) 
       ***a volatilidade – o grau de instabilidade (estável vs dinâmico) 
       ***a complexidade – que traduz o grau de homogeneidade e concentração dos vários elementos 
que o constituem (simples vs complexo). 
•  Poder e controlo 

 
Organização informal 
Organização informal – é o conjunto de relações e padrões de comportamento dos membros de uma 
organização que não estão formalmente definidos. Vantagens: 

• Pode auxiliar no cumprimento, execução e desenvolvimento dos trabalhos, 
• Ajuda a ultrapassar as fraquezas da estrutura formal, 
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• Possibilita o alargamento da amplitude de controlo. 
• Compensa a eventual violação dos princípios da organização formal. 
• Traduz-se num canal de comunicação adicional. 
• Pode resultar em apoio emocional aos (novos) empregados.  
• Estimula o aperfeiçoamento da gestão. 

Os principais inconvenientes são: 
• Pode contrariar os objectivos da organização formal.  
• Reduz o grau de fiscalização e controlo. 
• Reduz o número de alternativas práticas. 
• Dilata o tempo necessário para executar as tarefas. 

Autoridade, influencia e poder 
Autoridade – o direito de decidir, de dirigir outros na execução de tarefas e deveres tendo em vista a 
prossecução dos objectivos da organização.  
Influencia – mudança de comportamento de uma pessoa como consequência das acções de outra. 
Poder – capacidade de exercer influencia. Muitas vezes é descrito como um produto de relações sociais 
que se estabelecem entre as pessoas, implicando trocas recíprocas. Tipos de poder: 

• Legitimo 
• De recompensa 
• Coercivo 
• De referencia. 

 
Tendências na estruturação das empresas 
Vários autores sugerem que as empresas têm tendência a evoluir ao longo de quatro fases: 

• Linear 
• Funcional 
• Divisionária 
• Matriz. 

 
Quando algumas tarefas podem ser desempenhadas de forma pouco eficiente, isto é, quando algumas 
tarefas podem ser desempenhadas de for mais eficiente no exterior, a empresa pode proceder ao seu 
outsourcing. O resultado é a redução da dimensão (interna) da empresa e o «alargamento» para o 
exterior. Quando predominam as actividades em outsourcing a rede é uma rede externa. As redes 
externas podem ser estáveis ou dinâmicas. 
 
 

Parte IV 
Capitulo 6 – Motivação 
Teorias sobre a natureza humana 
A explicação do comportamento humano pode ser apresentada segundo várias teorias: 

• Teoria de campo de Lewin – os pressupostos desta teoria assenta nas seguintes premissas: 
       ***o comportamento das pessoas resulta do conjunto de factores que coexistem no ambiente em 
que essa pessoa desenvolve a sua actividade – C = f (P, A) 
• Teoria da dissonância cognitiva -  a teoria da dissonância cognitiva deve-se fundamentalmente 
a Leon Festinger, da Universidade de Stanford. Baseia-se no princípio de que as pessoas procuram 
actuar de forma a criar um clima de consonância ou consistência entre as convicções e os seus actos. 
• Teorias X e Y de McGregor – os gestores tendem a desenvolver um conjunto de suposições, 
crenças ou ideias sobre os empregados que podem basicamente ser divididas em dois grupos:  
       ***teoria X --- As pessoas, de modo geral, não gostam do trabalho e evitam-no, se possível, 
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                           --- Porque não gostam de trabalhar, têm de ser coagidas, controladas, dirigidas e ate 
ameaçadas; 
                           --- De modo geral não têm ambições, evitam assumir responsabilidades e procuram 
segurança e recompensas económicas, acima de tudo, 
                           --- A maior parte das pessoas não tem capacidade criativa e é resistente às 
mudanças, 
                           --- Na maior parte dos casos, os trabalhadores preocupam-se fundamentalmente 
consigo próprios e não com os objectivos da organização. 
       ***teoria Y --- Os empregados encaram o trabalho de uma forma tão natural como o prazer e o 
descanso, 
                           --- As pessoas são capazes de se autodirigir e autocontrolar se estiverem 
empenhadas na prossecução de objectivos, 
                           --- O grau de empenhamento das pessoas no cumprimento dos objectivos da 
organização geralmente depende da ligação «cumprimento dos objectivos/recompensa», 
                           --- A generalidade das pessoas, sob condições apropriadas, está disposta a aceitar e 
até a procurar responsabilidades, 
                           --- A capacidade de imaginação e criatividade na solução dos problemas das 
organizações está largamente dispersa pela população e não é apanágio exclusivo dos gestores. 
• Teoria da maturidade de Argyris – o desenvolvimento de uma pessoa processa-se ao longo de 
um intervalo contínuo de uma situação de imaturidade para uma situação de maturidade. Uma pessoa 
madura é activa, independente, autoconfiante e autocontrolada. Pelo contrário, a imaturidade traduz-
se por passividade, dependência, falta de confiança e necessidade de controlo pelos outros. 

 
Teorias sobre a motivação 
Fundamentalmente, podem considerar-se quatro tipos de teorias sobre a motivação: 

• Teoria das necessidades: 
        ***teoria das necessidades de Maslow  
        ***teoria das necessidades de Herzberg 
        ***teoria das necessidades de Alderfer (ERG) 
        ***teoria das necessidades de McClelland 
• Teoria da equidade – geralmente associada a J. Stacy Adams – é uma das teorias sobre a 
motivação que destaca a percepção pessoal de cada um sobre a razoabilidade ou justiça relativa 
numa situação laboral, comparando o seu desempenho e os correspondentes benefícios com o 
desempenho e benefícios dos outros em situações análogas. De acordo com esta teoria, os indivíduos 
são motivados para reduzir toda e qualquer desigualdade de tratamento percebida por eles. 
• Teoria do reforço – desenvolvida por Harvard B. F. Skinner – baseia-se na ideia de que o 
comportamento humano pode ser explicado em termos de previsão, positiva ou negativa, das 
consequências desse mesmo comportamento. De acordo com esta teoria, o comportamento que é 
recompensado tende a ser repetido, enquanto o comportamento que é punido tende a ser eliminado. 
• Teoria das expectativas: 
        ***teoria de Vroom 
        ***modelo de Porter e Lawler 

 
Motivação na prática 
Do ponto de vista da gestão a motivação tem de ser vista como o processo de fornecer aos membros de 
uma organização a oportunidade de satisfazer as suas necessidades e cumprir os seus objectivos, através 
de um comportamento que se traduza no máximo de produtividade para a organização de que fazem parte. 
Existem várias técnicas que podem ser utilizadas pelos gestores: 

• Motivação e sistema de remuneração  
• Definição, enriquecimento e alargamento de cargos 
• Participação 
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• Horário flexível 
• Horário comprimido 
• Trabalho repartido 
• Círculos de qualidade e teoria Z 
• Algumas tendências recentes. Pagina 159 

 

Capitulo 7 – Liderança 
O sucesso de um gestor mede-se fundamentalmente pela sua capacidade em conseguir influenciar e 
encorajar os seus subordinados a atingir elevados níveis de desempenho, tendo em conta os recursos, as 
capacidades e a tecnologia disponíveis. 
Liderança – é o processo de influenciar outros de modo a conseguir que eles façam o que o líder quer 
que seja feito, ou ainda, a capacidade para influenciar um grupo a actuar no sentido da prossecução dos 
objectivos do grupo. 
 
Estilos de liderança: 

• Autocrático – é aquele que comunica aos seus subordinados o que é que eles têm de fazer e 
espera ser obedecido sem problemas. 
• Participativo – é o que envolve os subordinados na preparação da tomada de decisões mas 
retém a autoridade final, isto é, tem sempre a ultima palavra. 
• Democrático – é aquele que tenta fazer o que a maioria dos subordinados deseja.  
• Laissez-faire – o líder não está envolvido no trabalho do grupo; deixa que os subordinados tomem 
as suas próprias decisões. 

 
Abordagem da liderança pelo «perfil» 
Edwin Ghiselli aponta alguns traços característicos de líder: 

• Capacidade de «supervisão», isto é, capacidade de planear, organizar, dirigir e controlar; 
• Necessidade de realização profissional, ou seja, a procura de responsabilidades; 
• Inteligência 
• Capacidade (e gosto) para tomar decisões; 
• Autoconfiança; 
• Capacidade de iniciativa. 

 
Abordagem comportamental 
A incapacidade da teoria dos traços ou do perfil para explicar convenientemente a liderança e o 
aparecimento dos líderes levou os investigadores a procurar outras vias de análise, das quais se destacam: 

• Estudo da Universidade de Ohio – identificaram duas importantes dimensões no comportamento 
dos líderes: 
       ***estrutura de iniciação – em que medida o líder estabelece objectivos e estruturas as suas 
tarefas e as tarefas dos seus subordinados de forma a melhor serem alcançados os objectivos; 
       ***consideração – em que medida as relações entre líder e subordinados são caracterizadas por 
uma confiança recíproca e respeito pelas ideias e pelos sentimentos dos empregados. 
• Estudos da Universidade de Michigan – classificaram o comportamento do líder em dois grupos: 
       ***comportamento centrado nas preocupações com a tarefa; 
       ***comportamento centrado nas relações pessoais; 
• Os quatro estilos de Likert: 
       ***autocrático-coercivo 
       ***autocrático-benevolente; 
       ***consultivo; 
       ***participativo. 
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• Grelha de gestão de Blake e Mouton – grelha de gestão – baseia-se nas pesquisas anteriores, 
nomeadamente os estudos de Ohio, e consiste numa matriz bidimensional – preocupação com as 
pessoas e preocupação com a produção. 

 
Abordagem situacional ou contingêncial 
As teorias sobre liderança ditas situacionais ou contingênciais partem do pressuposto de que o 
comportamento mais apropriado para um líder depende das situações ou circunstâncias concretas em que 
o líder se encontra: 

• A teoria «caminho-objectivo» - considera que o desempenho dos trabalhadores pode ser 
melhorado pelo líder que lhes assegure e ajude a atingir, recompensas desejadas como consequência 
da realização dos objectivos da organização . Passa pela clarificação, por parte do líder, do 
comportamento que deve ser accionado para ganhar aquelas recompensas. 
• O continuum de liderança – traduz-se na representação gráfica do compromisso que se 
estabelece entre o uso da autoridade do líder e o da liberdade dos subordinados, que naturalmente 
varia em sentido inverso. Fundamentalmente, os gestores devem escolher o estilo de liderança que 
maximize as hipóteses de eficácia. Os líderes mais eficazes são suficientemente flexíveis para 
seleccionar o estilo de liderança que melhor se adeqúe às suas necessidades bem como às 
necessidades dos seus subordinados e da situação concreta.  
• Teoria da contingência da liderança de Fiedler – defende que não existe nenhum estilo de 
liderança que possa ser considerado o mais eficaz em qualquer situação, seja ela qual for.  
• Modelo de Vroom/Yetton/Jago – de acordo com este modelo, os líderes podem escolher um dos 
cinco processos de envolvimento dos subordinados na tomada de decisões: 
       ***o gestor toma a decisão sozinho (AI) 
       ***o gestor solicita informação dos subordinados, mas decide sozinho. Os subordinados podem 
ter (ou não) informação sobre a decisão (AII) 
       ***o gestor partilha o problema com os subordinados, pede-lhes informação e sugestões (sem 
reunião em grupo) e toma sozinho a decisão (CI) 
       ***o gestor reúne com os subordinados em grupo para discutir o problema mas toma sozinho a 
decisão (CII) 
       ***o gestor e os subordinados reúnem-se em grupo para discutir o problema, e a decisão é 
conjunta (GII) 
• Teoria situacional de Hersery e Blanchard – desenvolveram uma teoria situacional da liderança 
que baseia-se na ideia de que o estilo de liderança mais eficaz varia de acordo com a maturidade dos 
subordinados e com as características da situação  

 
Factores que afectam a escolha do estilo de liderança nas empresas 
Há três tipos de factores importantes que geralmente estão na base da escolha do estilo de liderança a 
adoptar por um gestor: 

• Factores relacionados com o gestor – dois importantes aspectos relacionados com o gestor são 
fundamentais na escolha do estilo de liderança: 
       1º - As suas convicções básicas sobre as pessoas; 
       2º - Cada gestor tem a sua própria experiência e os seus próprios conhecimentos e competências. 
• Factores relacionados com os trabalhadores – as características dos subordinados devem 
também ser tidas em consideração quando se vai decidir o estilo de liderança a adoptar. 
Fundamentalmente, há que ter em conta: 
       ***o seu sentido ético em relação ao trabalho; 
       ***a atitude em relação à autoridade; 
       ***o grau de maturidade. 
       ***a experiência e aptidões. 
• Factores relacionados com a situação – deve ter-se em conta os seguintes: 
       ***numero de membros do grupo; 
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       ***tipo de tarefas; 
       ***situações de crise; 
       ***objectivos da unidade; 
       ***estilo de gestão do líder de nível superior. 

 
O futuro da teoria da liderança 
Alguns tópicos têm recentemente despertado mais atenção na literatura sobre liderança: 

• Liderança transaccional vs liderança transformacional 
• Substituição e romantismo na liderança 
• Grupos autogeridos e autoliderança 
• A mulher na liderança 

 

Capitulo 8 – comunicação 
Processo 
Começámos por definir gestão como o processo de obter resultados com o esforço de outros. 
Comunicação – é o processo de transferência de informações, ideias, conhecimentos ou sentimentos 
entre as pessoas. 
A comunicação fornece, pois os meios através dos quais os membros da organização podem ser 
induzidos a implementar as acções planeadas, e a fazê-lo motivados e com entusiasmo. 
 
O processo de comunicação implica três elementos: 

• Emissor – é a pessoa ou entidade que tem uma ideia ou mensagem para comunicar a outra 
pessoa ou pessoas. 
• Receptor – é a pessoa ou pessoas que recebem a informação que lhes é transmitida 
• Canal de comunicação -  é o meio através do qual as comunicações, são transmitidas entre as 
pessoas, e pode revestir-se de varias formas desde a voz humana à rede de televisão, passando pelo 
fax ou pelo correio normal ou informático. 

 
Feedback – o retorno (receptor-emissor) da informação que permite ao emissor verificar se a 
comunicação foi ou não perfeitamente recepcionada. 
 
O que deve ser comunicado 
Os cientistas das áreas do comportamento têm demonstrado que a motivação dos trabalhadores é 
impossível sem uma comunicação eficaz. 
 
Canais de comunicação 
Começamos por distinguir canais de comunicação: 

• Formais – correspondem às linhas da hierarquia da organização formal, transmitem: 
       ***descendentes – de superiores para subordinados; 
       ***ascendentes – dos subordinados para os superiores. 
• Informais – transmitem informação em todas as direcções: 
       ***horizontais – entre membros da organização situados no mesmo nível hierárquico; 
       ***diagonais – entre membros da mesma organização nos diferentes departamentos situados 
entre níveis diferentes de hierarquia; 
       ***«em gavinha» - em varias direcções diferentes e simultaneamente envolvendo vários 
elementos de diferentes departamentos. 

 
Canais de comunicação formal descendente 
Os mais utilizados são: 
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• Cadeia de comando – é a linha ao longo do qual fluí a autoridade do topo da organização até ao 
indivíduo situado no último escalão da hierarquia. 
• Afixação de avisos e comunicados 
• Jornal da empresa 
• Comunicações insertas nas folhas de remuneração  
• Panfletos e handbooks 
• Relatório anual 
• Registo de voz e imagem. 

 
Canais de comunicação formal ascendente 
As comunicações ascendentes são importantes não apenas como feedback, mas também para dar 
expressão ao efectivo envolvimento dos trabalhadores nos problemas da empresa. Destes canais 
destacam-se: 

• Politica da porta-aberta – consiste na permissão de os trabalhadores terem acesso directo ao 
gestor para colocarem as suas sugestões. 
• Sistema de sugestões – pode assumir várias formas, nomeadamente a «caixa de sugestões» ou o 
formulário próprio para o efeito. 
• Processo de reclamações – consiste num processo sistemático de canalização das reclamações 
por parte  dos empregados em relação a matérias que os afectam. 
• Reuniões especiais – destinadas a discutir problemas específicos, são muitas vezes programadas 
pelos gestores para obterem feedback dos seus trabalhadores. 

 
Canais de comunicação informal 
O sistema de comunicações informais tem quatro características fundamentais: 

• As informações são transmitidas em todas as direcções; 
• A comunicação é muito mais rápida, uma vez que não tem os obstáculos que as normas e os 
procedimentos geralmente representam; 
• É selectivo em relação aos destinatários; pode acontecer que se «contem coisas» a uns mas não 
a outros; 
• Funciona para além dos muros da empresa. 

 
Redes de comunicação 
Consideram-se cinco tipos de rede de comunicação: 

• Em roda – os membros do grupo comunicam apenas e sempre através de um único membro, o 
qual ocupa portanto uma posição central. 
• Em Y – a comunicação percorre dois sentidos os diversos níveis de hierarquia sem possibilidade 
de comunicação horizontal. 
• Em cadeia – apenas permite a cada membro comunicar com o que o antecede e com o precede. 
• Em circulo – é uma cadeia em que o ultimo membro comunica também com o primeiro fechando-
se um círculo. 
• Interligação total – todo e qualquer membro do grupo pode comunicar com qualquer outro membro 
do mesmo grupo. 

 
Barreiras à comunicação  
A eficácia da comunicação implica fundamentalmente que os destinatários interpretem correctamente as 
mensagens que se pretende transmitir. 
São barreiras à comunicação todos aqueles impedimentos que podem ocorrer em qualquer fase do 
processo de comunicação e que se traduzem num obstáculo à pretendida transmissão das ideias ou 
conhecimento. 
As barreiras podem classificar-se em três grandes grupos: 
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• Técnicas – estão relacionadas essencialmente com o tempo, a sobre-informação e as diferenças 
culturais. 
• Linguagem – há que ter em conta o vocabulário usado e a semântica, ou seja, os significados das 
palavras. 
• Psicológicas – envolvendo várias formas de distorção das informações e afectando o 
relacionamento entre as pessoas, constituem muito provavelmente, na generalidade dos casos, o 
maior entrave ao normal funcionamento das comunicações na empresa. 

 
Desenvolvimento da capacidade de comunicação 
O desenvolvimento da capacidade de comunicação é portanto um imperativo para qualquer gestor. A 
aprendizagem da comunicação eficaz passa pelo desenvolvimento de alguns atributos: 

• Empatia – é a habilidade para se identificar com os pensamentos e sentimentos de outra pessoa. 
• Saber ouvir – é uma das «ferramentas» mais importantes de que um gestor pode dispor para ser 
eficaz. 
• Técnicas de leitura – podem ser aprendidas e desenvolvidas e permitem aumentar a rapidez (para 
o dobro ou triplo) sem significativa redução da compreensão dos textos. 
• Observação –  
• Linguagem corporal – é o método de comunicação não verbal que se traduz nos gestos, 
expressões faciais e movimentos que reflectem pensamentos ou emoções. 
• Importâncias das acções – as acções falam mais do que as palavras. 

 
Efeito de novas tecnologias 
Com o enorme e rápido desenvolvimento da electrónica, assistimos a alterações cada vez mais rápidas e 
significativas nos métodos de comunicação nas organizações. 
 
 

Capitulo 9 – Cultura da organização 
Cultura de uma organização – é um conjunto de valores, crenças e hábitos partilhados pelos membros 
de uma organização que interagem com a sua estrutura formal produzindo normas de comportamento. 
São apontadas dez características primárias que, agregadas, captam a essência da cultura de uma 
organização: 

• Identificação  
• Ênfase de grupo 
• Focalização nas pessoas 
• Integração departamental 
• Controlo 
• Tolerância de risco 
• Critérios de recompensa 
• Tolerância de conflitos 
• Orientação para fins ou meios 
• Concepção do sistema aberto. 

 
Cultura da organização e macrocultura 
As empresas integram-se na sociedade em de que fazem parte e dela recebem uma influencia cultural 
maior ou menor, em regra, diferente de região para região. Na análise da cultura de uma organização há 
que enquadra-la na cultura nacional do país em que se encontra. 
 
Origens da cultura das organizações 
De um modo geral, pode identificar-se quatro fontes ou origens da cultura de uma organização: 

• Histórica 
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• Ambiente 
• Politica do pessoal 
• Socialização. 

 
 A teia cultural de uma organização 
Paradigma – são os valores fundamentais assumidos pela organização 
Teia cultural da organização – é o conjunto de valores e suas formas de expressão. 
 
Tipo de culturas – cada organização tem a sua própria cultura que a distingue das outras organizações. 
Uma das classificações mais conhecidas deve-se a Deal e Kennedy, que identificaram quatro tipos de 
culturas genéricas: 

Risco elevado feedback rápido – caracteriza-se pelo destaque de valores associados à capacidade 
para tomar decisões rápidas e saber viver com o risco. 
Risco reduzido feedback rápido – tendem a atribuir grande importância à persistência e capacidade 
para descobrir uma necessidade e procura-la satisfazê-la. 
Risco elevado feedback lento – é um tipo de cultura que geralmente anda associado a empresas que 
investem somas elevadas e têm de esperar muitos anos até saber se a decisão foi ou não adequada. 
Risco reduzido feedback lente – é o tipo de cultura de organizações como bancos, seguros, 
organismos oficiais, em que os trabalhadores são cautelosos e com mentalidade proteccionista. 

 
 

Parte V  
Capitulo 10 – o processo de controlo 
Controlo – é o processo de comparação entre o desempenho actual e os padrões previamente definidos 
com vista à execução de medidas correctivas. É importante sublinhar que a finalidade de controlo é evitar 
que as coisas corram mal mais do que corrigi-las a posteriori. 
 
O controlo e o planeamento são duas funções de tal modo relacionadas, que pode dizer-se que estão um 
para o outro como duas faces da mesma moeda. 
 
O processo de controlo consta fundamentalmente de três fases: 

• Definição de padrões (standards) – são níveis de qualidade ou quantidade preestabelecidos 
como orientações do desempenho. Os mais frequentemente usados são: 
        ***padrões de tempo 
        ***padrões de produtividade 
        ***padrões de custo 
        ***padrões de qualidade 
        ***padrões de comportamento 
Importa, para além do estabelecimento dos padrões nas áreas relevantes, definir também os níveis 
de tolerância, isto é, a quantidade de desvio permitida sem que dê lugar a qualquer acção correctiva. 
• Avaliação do desempenho – consiste na comparação dos padrões com as realizações, ou seja, 
no calculo dos desvios, verificando se os níveis de tolerância foram ou não ultrapassados. 
• Acções correctivas – as acções correctivas podem ser: 
        ***imediatas – são aquelas que se destinam a corrigir os sintomas do problema. 
        ***permanentes – são as que têm por finalidade corrigir as causas dos sintomas. 

 
Tipos de controlo 
Os tipos de controlo podem agrupar-se de acordo com três critérios de classificação: 

• O critério da fase do processo 
• O da amplitude 
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• O da posição relativa do controlado em relação ao controlador. 
 

Podemos considerar três tipos de controlo: 
• Controlo de inputs – é feito em relação aos recursos utilizados no processo produtivo, com a 
finalidade de assegurar que eles podem e estão a ser utilizados eficazmente para atingir os objectivos 
da organização. 
• Controlo de processo – é feito pela observação e análise do processo de produção de bens e 
serviços e traduz uma oportunidade de detectar e corrigir problemas antes que estes afectem ou 
outputs, ou seja, os produtos acabados ou os serviços. 
• Controlo de outputs – é o controlo a posteriori, isto é, em relação ao que já ocorreu e por isso 
também designado feedback. Centra-se na qualidade e quantidade dos produtos ou serviços 
produzidos. 

 
Tipos de controlo/amplitude: 

• Estratégico  
• Táctico 
• Operacional 

 
Tipos de controlo/posição relativa: 

• Autocontrolo 
• Heterocontrolo – pode ser dividido em: 
       ***hierárquico 
       ***funcional 
• Lateral 

 
Pontos estratégicos de controlo 
Os pontos estratégicos de controlo devem, reportar-se a operações ou acontecimentos-chave no processo 
e devem estar localizados de tal modo, que permitam a identificação dos problemas antes de ocorrência 
de prejuízos graves. Por outro lado devem conduzir a uma ampla percepção do nível de desempenho da 
empresa. Eles devem ser em numero relativamente reduzido e produzirem informação sintética e rápida. 
Por ultimo, os pontos estratégicos de controlo devem ser estabelecidos numa perspectiva de equilíbrio das 
diversas áreas controladas face aos objectivos pretendidos. 
 
Reacções negativas ao controlo 
As principais razões para as reacções negativas ao controlo resultam fundamentalmente da ocorrência de 
alguma das seguintes situações: 

• Controlos inapropriados 
• Padrões inatingíveis ou indefinidos 
• Existência de variáveis incontroláveis ou padrões contraditórios. 

 
Prevenção das reacções negativas 
Devem ser: 

• Justificáveis 
• As pessoas saberem o que se espera delas 
• Os padrões devem ser realistas 
• Os desvios devem ser comunicados 
• A informação sobre o controlo deve ser de confiança 

 
Acção disciplinar 
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Acção disciplinar – a acção ou conjunto de acções que devem ser tomadas pelos gestores para corrigir 
comportamentos inaceitáveis por parte de algum ou alguns trabalhadores. 
 
Contribuição para a produtividade 
Quando falamos na produtividade de um trabalhador, geralmente pensamos de imediato na quantidade e 
qualidade de trabalho que ele próprio produz, naturalmente referido a um determinado tempo. Mas 
também é muito importante a contribuição dele em relação à produtividade dos outros trabalhadores. 
Resumindo, a contribuição de um trabalhador para a produtividade global da empresa é avaliada pela 
soma algébrica das três parcelas: 

• Quantidade e qualidade do trabalho próprio 
• Contribuição para o desempenho dos outros 
• Quantidade de supervisão requerido. 

 

Capitulo 11 – técnicas de controlo 
Existem várias técnicas de controlo: 

• Controlo orçamental – é o que é feito com base em orçamentos. Um orçamento é um documento 
que traduz a quantificação e valorização de um plano. 
• Controlo de qualidade – podemos conceituar qualidade como o grau de excelência de um 
produto ou serviço. Traduz o nível de satisfação das especificações previamente definidas, ou seja, 
em que medida um produto ou serviço faz aquilo que é suposto fazer. 
Destacam-se as seguintes técnicas: 
       ***amostragem – consiste basicamente na inspecção de uma porção de outputs (por exemplo, 
produto final) ou input (por exemplo, matéria-prima) de um processo para determinar a sua 
aceitabilidade. 
       ***processo de controlo estatístico – consiste na inspecção rigorosa da produção ao longo das 
diversas fases do processo 
       ***Gráficos de controlo – são instrumentos que registam os valores assumidos pelas amostras de 
um bem ou serviço durante um período de tempo e a sua conformidade com os standards 
preestabelecidos. 
• Controlo de stocks – a questão fundamental é conseguir o equilíbrio entre o nível mais reduzido 
possível do volume das existências em armazém e a ausência de rupturas, assim se conseguindo 
evitar «empates» de capital por um lado e problemas de paragens de produção ou comercialização 
por outro. Vamos distinguir os seguintes métodos: 
       ***o método ABC 
       ***o método da quantidade económica 
       ***o JIT (just-in-time)  
• Redes: PERT e CPM – as redes são diagramas de etapas de desenvolvimento de um projecto 
complexo envolvendo um conjunto de operações distintas e interdependentes. 
       *** PERT (program Evaluation and Review Technic) –é uma técnica de planeamento e controlo 
que representa graficamente um projecto complexo como uma rede de acontecimentos e actividades, 
permitindo determinar a melhor sequencia em termos de tempo de execução e simultaneamente 
controlar o desenvolvimento das operações. 
       ***CPM (Critical Path Method) – método do caminho crítico – é uma técnica de planeamento e 
controlo semelhante ao PERT. Baseia-se na relação tempo de execução/custo e tem como objectivo – 
partindo de uma solução aceitável em termos de tempo e de custo – conseguir uma redução máxima 
do tempo para um aumento mínimo do custo. 

 
 
 

Parte VI 
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Tópicos Especiais 
Capitulo 12 – gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional 
 
Informação e conhecimento 
Conhecimento e informação são coisas diferentes. 
O conhecimento é a interpretação dos dados e da informação ou seja, a informação aplicada à acção. 
O conhecimento pode ser: 

• Explicito – é formalizado e sistemático e, por isso, transferível sem grandes dificuldades. 
• Implícito ou tácito – é mais pessoal, intuitivo, fruto da experiência pessoal, que será difícil de 
partilhar. 
 

 
A criação e transmissão do conhecimento pode revestir-se de quatro formas: 

• Socialização - saber partilhado – dá-se quando, através de uma interacção forte, o 
conhecimento tácito de uma (ou algumas pessoas) se torna no conhecimento de outras pessoas. a 
socialização cria o saber partilhado. 
• Externalização – saber conceptual – traduz-se na transformação de saberes tácitos em 
conhecimento explicito, fazendo analogias, metáforas, desenhos e imagens, fazendo com que o 
conhecimento tácito possa ser articulado num conjunto estruturado de conceitos e portanto de 
conhecimentos transmissíveis. 
• Combinação – saber estratégico – consiste no processo de agregação de conceitos para 
elaborar um corpo de conhecimentos. Os conhecimentos explícitos combinam-se dando forma a 
novos conhecimentos. 
• Internalização – saber operacional – consiste na prática repetida de um saber ou de um saber-
fazer que se vai enraizando nos comportamentos das pessoas e nas suas memórias, bem como na 
própria organização, tornando-se parte da sua cultura. é o que designa por aprender fazendo, ou 
praticar para acreditar. 

 
Gestão do conhecimento 
Gestão do conhecimento – pode ser definido como o processo de adquirir, distribuir e usar eficazmente o 
conhecimento, ou o processo de criação, aquisição e transferência do conhecimento e modificação do 
comportamento organizacional para reflectir novos conhecimentos e ideias. a gestão do conhecimento 
consiste em trazer o conhecimento tácito à superfície, consolidando-o, de modo que ele se torne mais 
amplamente acessível promovendo a sua continua recriação. 
 
Facilitadores de conhecimento: 

• Tecnologia 
• Liderança 
• Cultura 
• Avaliação. 

 
Criação do conhecimento 
Podemos considerar fundamentalmente cinco formas de gerar conhecimento numa organização: 

• Aquisição de conhecimento 
• Afectação de recursos 
• Fusão 
• Adaptação 
• Estabelecimento de redes de conhecimento. 

 
Benchmarking e transferência das melhores práticas 
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Benchmarking e a transferência das melhores praticas no interior da organização – são a manifestação 
mais visível da gestão do conhecimento. 
 
Benchmarking – é o processo de identificar, entender e adaptar práticas já consagradas em qualquer 
organização incluindo a própria. 
 
Como conclusão poderá dizer-se que a transferência interna do conhecimento e das melhores práticas é 
um processo pessoal («pessoa a pessoa«); o relacionamento é o aspecto essencial, nunca poderá ser 
substituído pela tecnologia por mais sofisticada que seja. Por outro lado, a aprendizagem e a transferência 
das melhores práticas são um processo interactivo e dinâmico que não pode apoiar-se num corpo de 
conhecimento estático. Os empregados inventam, improvisam e aprendem qualquer coisa todos os dias. A 
necessidade de difusão das melhores práticas nunca acaba. 
 
Gestão do conhecimento e capital intelectual 
Capital intelectual é uma expressão próxima de gestão do conhecimento mas não exactamente sinónima. 
Quanto às principais diferenças que se podem encontrar-se dois conceitos: 

• «Capital intelectual» - á mais estático e necessita de um verbo para descrever o que os gestores 
podem fazer com ele; 

• «Gestão do conhecimento» - é uma expressão mais activa (está subjacente à ideia de gerir). 
 
Aprendizagem organizacional 
As organizações têm necessidade de aprender e fazer melhor e mais depressa do que os seus 
concorrentes 
 
O conceito de aprendizagem organizacional deve-se a Argyris que define – como o «processo de detecção 
e correcção de erros». 
São também de Argyris dois conceitos fundamentais na aprendizagem organizacional: 

• a aprendizagem em circulo (simple loop lerning)- traduz a correcção dos erros de forma a que a 
organização melhor atinja os objectivos propostos, seguindo as normas e os processos definidos – 
assemelha-se ao termóstato que acende a luz vermelha logo que a temperatura ultrapassa 
determinados valores previamente definidos. 

• A aprendizagem em circulo duplo (double loop learning) - conduz à correcção de erros 
questionando (e eventualmente alterando) as normas e os processos subjacentes. 

 
Peter Senge – considera que uma «organização que aprende» tem cinco características fundamentais a 
que chama cinco disciplinas: 

• Mestria pessoal 
• Modelos mentais 
• Visão partilhada 
• Aprendizagem em equipa 
• Pensamento sistémico. 

Este autor também considera dois tipos de aprendizagem organizacional: 
• Aprendizagem adaptativa – focaliza na resolução imediata dos problemas no presente, sem 

examinar nem questionar as assunções fundamentais subjacentes à forma como se executam as 
tarefas; 

• Aprendizagem generativa – que enfatiza a continua experimentação e feedback na análise 
continua da forma como a organização define e resolve os problemas, isto é, requer novas formas 
de olhar para o mundo. 

A aprendizagem nas organizações desenvolve-se em três níveis: 
• Individual 
• Grupal 
• Organizacional 
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Capitulo 13 – Internacionalização das Empresas 
Razões da internacionalização 
As empresas internacionalizam-se fundamentalmente pelos seguintes motivos: 

• Acesso a recursos mais baratos ou de maior confiança 
• Maior retorno do investimento 
• Aumento da quota do mercado 
• Evitar a tributação ou contingentação de importação 

 
O desenvolvimento do comércio internacional, e sobretudo as alterações nas formas de concorrência que 
se têm verificado nos tempos mais recentes, acrescentam novas razões para as empresas se 
internacionalizarem, como seja: 

• Manutenção ou reforço da rede de relações 
• Resposta a movimentos dos concorrentes 
• Acesso a competências 

 
Teorias sobre o comercio internacional  
Comercio internacional: 

• Teoria das vantagens comparativas – economista David Ricardo – de acordo com esta teoria, 
cada país terá sempre vantagem em produzir mais dos produtos em que é mais eficiente e troca-
los pelos produtos de que necessita mas em que é menos eficiente; 

• Teoria de Hecksher-Ohlin – quanto mais abundante for um país em relação a um determinado 
factor, mais baixo será o seu custo. Então, cada país tenderá a especializar-se e a explorar os 
produtos que resultam do uso intensivo dos factores que são localmente abundantes e a importar 
os produtos que resultam do uso intensivo dos factores que são localmente escassos. 

• Teoria da vantagem competitiva – Michael Porter – defende que a competitividade nacional 
depende da produtividade nacional. Mas como nenhum país é competitivo em todos os sectores, e 
porque as economias são altamente especializadas, o sucesso de cada país depende da forma 
como as empresas de sectores inter-relacionados, os clusters, se organização e competem a nível 
global, pois são as empresas que concorrem e não os países.  

• Modelo do ciclo de vida do produto no comércio internacional – Rymond Vernon – o modelo 
descreve as relações entre o ciclo de vida do produto, o comércio internacional e o investimento, e 
sugere que muitos produtos seguem um ciclo que começa com a exportação pelos países de 
elevados rendimentos e elevado consumo; numa segunda fase perdem os seus mercados de 
exportação e finalmente tornam-se eles próprios importador do mesmo produto. 

• Teoria do gap tecnológico – um país que dispõe de um avanço tecnológico dispõe de uma 
vantagem no comércio internacional pois aquele permite-lhe colocar mais cedo no mercado 
produtos novos que põem vir a assegurar um «monopólio tecnológico temporário». 

• Modelo de Krugman – ele assenta basicamente em duas premissas fundamentais: 
       *** Economia de escala 
       *** Concorrência monopolista 
isto é, muitas empresas na indústria e facilidade de saída ou entrada de novas empresas. 

 
Principais impactos do ambiente internacional  
Analisar o ambiente internacional de uma empresa é muito mais complexo do que analisar o ambiente de 
uma empresa que actua apenas no mercado nacional. 
Essa maior complexidade resulta fundamentalmente dos seguintes aspectos: 

• Diferentes soberanias nacionais 
• Diferentes condições económicas 
• Diferentes valores e instituições 
• Lugares que experimentaram a revolução industrial em épocas diferentes 
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• Necessidade de gestão a grandes distancia 
• Mercados nacionais a grandes distâncias. 

 
Tendências no ambiente internacional  
De acordo com Michael Porter, as tendências que se verificam no ambiente internacional são as seguintes: 

• Uma redução nas diferenças entre os países 
• Política industrial mais agressiva 
• Protecção de activos específicos 
• Maior rapidez nas transferências da tecnologia  
• Mercados emergentes, novos e de larga escala 
• Concorrência de países em recente desenvolvimento. 

 
Fases de Internacionalização 
Quando decidem a avançar para a internacionalização, as empresas atravessam, geralmente, várias fases: 

• Empresa internacional 
• Empresa multinacional 
• Empresa global 
• Empresa transnacional 

 
Formas de internacionalização 
As formas de internacionalização, os modos de entrada nos mercados internacionais, são naturalmente 
diversas, conforme a visão que os gestores têm do mercado e a fase em que a empresa se encontra. A 
maior parte das vezes assume uma das seguintes formas isoladamente, ou algumas delas em conjugação: 

• Importação/exportação 
• Contratual 
• Investimento directo  

 
Globalização 
Globalização – é vista como o resultado de um processo de internacionalização que passa de uma 
estratégia multidoméstica diversificada isto é, diversas estratégias de acordo com os diversos países que 
constituem os mercados) para uma estratégia única para todos os países, os quais são agora vistos como 
constituindo um único mercado. 
 
Gestão comparada; as empresas tipo A, J e Z 
 
Universalidade dos fundamentos da gestão 
 
 
Capitulo 14 – Ética e Responsabilidade Social  
Responsabilidade Social  
Responsabilidade Social -  o grau em que os gestores de uma organização levam a cabo actividades 
que protegem e desenvolvem a sociedade para além do estritamente necessário para servir directamente 
os interesses económicos e técnicos da organização. 
Podemos considerar fundamentalmente duas ópticas de abordagem desta questão: 

• Visão clássica da responsabilidade social – as empresas não tem de assumir qualquer 
responsabilidade social, mas apenas fazer tantos lucros quanto possível para os seus titulares. 
Nesta óptica argumenta-se que os gestores são uma espécie de empregados dos accionistas para 
quem trabalham e, por conseguinte apenas para com eles têm obrigações. 

• Visão contemporânea da responsabilidade social – para muitos gestores, os accionistas são 
apenas um dos vários grupos que têm de servir e nem sempre o mais importante. De acordo com 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                          Disciplina /61029 – Princípios de Gestão 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 34 de 35 

esta visão, as empresas, como membros importantes e influentes da sociedade, são responsáveis 
por ajudar a manter e melhorar o bem-estar dessa mesma sociedade como um todo. 

 
Comparação entre as duas abordagens 
 
Áreas de responsabilidade social – fundamentalmente podem considerar-se quatro áreas onde a 
responsabilidade social é mais discutida e levanta mais preocupações: 

• Os consumidores 
• Os empregados 
• O ambiente 
• A sociedade em geral 
  

Auditoria Social  
Auditoria social – consiste na sistemática avaliação das actividades da empresa em termos do seu 
impacto social. È uma forma de medir o progresso da empresa em relação aos objectivos sociais, os quais 
devem englobar o controlo da poluição, melhoria das condições de trabalho, politica de emprego de 
minorias, desenvolvimento da comunidade, contribuições filantrópicas e aspectos relacionados com o 
consumidor. 
 
Ética em gestão 
Ética é a disciplina do conhecimento acerca do que é bom ou mau, certo ou errado, dever moral ou 
obrigação. No plano empresarial, a ética tem que ver com os comportamentos e a tomada de decisões, 
ou seja, as escolhas efectuadas face a uma pluralidade de hipóteses, tendo como pano de fundo o 
conceito de moralidade aplicado nos negócios. 
 
A ética na gestão empresarial preocupa-se, acima de tudo, com a verdade e a justiça e tem que ver 
fundamentalmente com: 

• Expectativas da sociedade 
• Concorrência leal 
• Publicidade 
• Relações publicas 
• Responsabilidade social 
• Autonomia do consumidor  
• Comportamento da empresa. 

 
Regras de ética nos negócios 
De um modo geral, pode dizer-se que um gestor pode esperar que a generalidade das pessoas 
considerará eticamente correctas as acções que se enquadrarem dentro das seguintes regras: 

• Regra de ouro 
• Principio de utilitarismo 
• Imperativo categórico de Kant 
• Ética profissional 
• Teste da TV 
• Teste legal 
• Teste das quatro questões. 

 
Códigos de ética nas organizações 
Código de ética – é um documento que estabelece formalmente as políticas, princípios ou regras que 
servirão de guia às pessoas que integram uma organização, tendo em vista o desenvolvimento de acções 
e a tomada de decisões eticamente correctas. 
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Ética, responsabilidade social e corporate governance 
Teoria da agência – de acordo com esta teoria, um gestor actua como agente do accionista, isto é, as 
suas decisões são tomadas em conformidade com o mandato recebido daquele (o principal ou mandatário) 
por conta de quem actua e a quem tem de prestar contas. 
 
Os aspectos fundamentais da OCDE, referem-se aos direitos, tratamento equitativo e papel 
desempenhado pelos accionistas, à divulgação das informações, transparência da gestão e 
responsabilidade dos gestores, sendo apresentadas diversas recomendações. 
 
Comissão Europeia propõe-se basear a sua estratégia de promoção da responsabilidade social das 
empresas em certos princípios: natureza voluntária, transparência e credibilidade, focalização da acção 
comunitária nos casos em que esta efectivamente comporta um valor acrescentado, abordagem 
equilibrada da responsabilidade social das empresas no plano económico, social, ambiental e no do 
interesse dos consumidores. 
 


