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Este livro é dirigido aos estudantes de economia e gestão ou
ainda aos estudantes de outras áreas científicas que pretendam, ou tenham necessidade, no âmbito das suas atividades
académicas, adquirir conhecimentos sobre gestão.

Escrito num estilo literário simples e pedagógico, procura promover o estudo da gestão e a sua prática.
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Para além de apresentar os princípios teóricos da gestão, enfatiza a aplicação prática destes conhecimentos, possibilitando
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organizações através da apresentação de exemplos práticos
com recurso a excertos de artigos científicos, opiniões de especialistas e relatos de casos reais, quer nacionais, quer internacionais. Estes exemplos, por vezes irreverentes, pretendem
estimular a capacidade refletiva e crítica dos leitores relativamente à realidade das organizações.
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Nota introdutória
Este livro é dirigido aos estudantes de economia e gestão ou ainda aos estudantes de outras áreas científicas que pretendam adquirir conhecimentos em gestão.
Para além de apresentar um conjunto de princípios teóricos sobre gestão, enfatiza a aplicação prática destes conhecimentos, possibilitando aos estudantes a contextualização da teoria no mundo das organizações através da apresentação de
exemplos práticos com recurso a excertos de artigos científicos, opiniões de especialistas e relatos de casos reais, quer nacionais, quer internacionais. Estes exemplos, por vezes irreverentes, pretendem estimular a capacidade refletiva e crítica dos
leitores relativamente à realidade das organizações. Novos acontecimentos, publicações, opiniões e estudos irão surgir depois da publicação deste livro, podendo ser
utilizados como exemplos para ilustrar com mais actualidade as matérias expostas.
Como tal, o estudante pode sempre enriquecer o seu conhecimento através da pesquisa e da atualização de novas situações, o que muito contribuirá para uma colaboração mais ativa entre estudantes e professor em sala de aula.
Foi preocupação pedagógica da autora, escrevendo num estilo literário simples,
desmistificar o preconceito generalizado da existência de um hiato entre teoria e
prática, procurando promover o gosto pelo estudo da gestão e pela sua prática.
O livro está organizado em oito capítulos. O Capítulo 1 procura introduzir conceitos básicos genéricos relacionados com a gestão das organizações. Salienta a
importância do estudo da gestão recorrendo aos argumentos da universalidade da
gestão, da realidade do contexto laboral e dos desafios e recompensas de ser gestor. O Capítulo 2 apresenta uma perspetiva histórica sobre a gestão, reforçando a
evolução das diferentes abordagens da gestão como resultado de um conjunto de
evoluções económicas, sociais, políticas, tecnológicas que pressionam as organizações na busca permanente de melhores soluções que promovam um melhor
desempenho, uma maior satisfação dos recursos humanos, uma imagem positiva e,
cada vez mais, uma melhor aceitação destas junto da sociedade. O Capítulo termina
com uma reflexão sobre os desafios da gestão para o século XXI. O Capítulo 3
introduz o tema da responsabilidade social corporativa, apresentando diferentes
abordagens e conceitos relacionados com este tema. Procura, principalmente, sensibilizar os estudantes para o equilíbrio, por vezes tão difícil, entre ações e decisões

16

GESTÃO CONTEMPORÂNEA

economicamente, socialmente e ambientalmente responsáveis. Este capítulo procura ainda fornecer aos futuros gestores possíveis critérios que poderão ser adotados para avaliar uma ação socialmente responsável. O Capítulo 4 caracteriza o
ambiente onde as organizações operam, identificando diferentes fontes de informação e apresentando alguns modelos de análise para os diferentes ambientes. O
Capítulo 5 refere conceitos introdutórios sobre planeamento, dando particular destaque ao planeamento estratégico e apresenta as diferentes estratégias que as organizações podem adotar. Descreve ainda o processo de tomada de decisão, assim
como os diferentes tipos de decisões e condições inerentes ao processo de tomada
de decisão. O Capítulo 6 debruça-se sobre os vários tipos de estruturas organizacionais, suas vantagens e desvantagens, bem como sobre aspetos chave relacionados
com a definição da estrutura organizacional. O Capítulo 7 trata de aspetos relacionados com a direção, designadamente a comunicação, a motivação e a liderança,
descrevendo e discutindo diferentes teorias. O último capítulo, Capítulo 8, explica a
natureza e a importância do controlo, descrevendo o seu processo e introduz algumas ferramentas de medição do desempenho organizacional.
No início de cada capítulo são apresentados os resultados da aprendizagem
pretendidos e, no final de cada capítulo, é proposto um conjunto de questões para
revisão com o objetivo de orientar o estudante numa autoavaliação dos seus conhecimentos e simultaneamente procurar suscitar possíveis debates e esclarecimentos
em aulas destinadas a revisões e consolidação das matérias estudadas.
Pretende-se com este livro proporcionar ensinamentos úteis e interessantes aos
estudantes e contribuir positivamente, de uma forma agradável, para o estudo da
gestão dos futuros gestores. Espero que tal aconteça.

Capítulo 1

A gestão
e as organizações

Resultados da aprendizagem:
• Saber quem são os gestores e onde trabalham;
• Conhecer as funções, os papéis e as competências dos gestores;
• Saber justificar a importância dos gestores para as organizações;
• Perceber os fatores que estão a redefinir o trabalho do gestor;
• Compreender a importância do estudo da gestão.
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19

1. Quem são os gestores e onde trabalham?
Os gestores são pessoas com as mais variadas características. Podem ter diferentes idades, desenvolverem a sua atividade profissional em organizações de
grande ou pequena dimensão, trabalharem em empresas privadas ou públicas,
organizações não-governamentais ou governamentais, serem homens ou mulheres,
europeus, asiáticos, africanos, americanos ou de qualquer outra parte do mundo,
perfilharem diferentes ideologias políticas ou religiosas ou possuírem qualquer outra
característica que os diferencie.
No passado era relativamente simples definir os gestores. Eram frequentemente
entendidos como os membros de uma organização que transmitiam aos outros o
que estes deveriam fazer e como o fazer. A diferenciação entre os colaboradores
gestores e não-gestores de uma organização era fácil. Contudo, a natureza do trabalho sofreu muitas alterações e muitas das funções que no passado não eram consideradas funções de gestão são agora consideradas como tal. Na realidade, na
maior parte das empresas, os gestores para além de serem líderes e orientarem
equipas, também são executantes, muitos têm formação e treino diversificado e são
multiqualificados. Um gestor pode ser simultaneamente um chefe de equipa, um técnico de manutenção e um técnico de qualidade.
Poderemos então afirmar que um gestor é alguém que coordena o trabalho dos
outros para que os resultados organizacionais sejam atingidos. Esta coordenação
pode implicar uma equipa ou uma única pessoa. A equipa pode ser constituída por
pessoas de diferentes departamentos ou até mesmo exteriores à organização,
nomeadamente equipas de trabalhadores temporários. Mas os gestores podem ter
responsabilidades para além da coordenação e supervisão de outros trabalhos. Por
exemplo, um chefe de equipa de um call center pode também atender clientes.
Nas estruturas organizacionais tradicionais, frequentemente representadas através de uma pirâmide, os gestores são classificados pelo seu nível de gestão. No
nível operacional encontram-se os gestores de primeira linha, no nível técnico os
gestores intermédios e no nível estratégico os gestores de topo (ver Figura 1.1).
Os gestores de primeira linha supervisionam o trabalho dos operacionais que
geralmente estão envolvidos na produção ou no serviço aos clientes. Estes podem
ser gestores de unidades de negócio, supervisores, chefes de secção ou chefes de
serviço. A este nível a componente técnica é particularmente relevante e, predominantemente, estes gestores desenvolvem atividades de rotina e procedimentos,
assim como atividades de planeamento relacionado com a sua função. Os gestores
intermédios gerem o trabalho dos gestores de primeira linha e podem ser diretores
funcionais, diretores regionais, diretores de unidades de negócio, diretores de loja,
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diretores de divisão entre outros. Neste nível ganha importância a componente tática
e os gestores dedicam-se à gestão dos recursos no curto prazo e ao planeamento
relacionado com a função do gestor. Os gestores de topo são responsáveis pela
estratégia das organizações, estabelecendo os objetivos e os planos que afetam a
organização na sua globalidade, com fortes implicações a médio e longo prazo e
podem ser vice-presidentes executivos, diretores executivos, diretores gerais, entre
outros. A componente estratégica é pois essencial a este nível de gestão.

Figura 1.1. Níveis de gestão

Gestores
de topo
Gestores
intermédios
Gestores
de primeira linha

Operacionais

Mas, nem todas as organizações trabalham desta forma tradicional, piramidal.
Algumas têm uma configuração mais flexível, onde o trabalho é levado a cabo por
equipas que mudam frequentemente de uns projetos para outros, conforme as exigências do trabalho vão surgindo.
Referimos que os gestores desenvolvem o seu trabalho em organizações. Assim,
será importante esclarecermos o que é uma organização. Uma organização poder-se-á definir como um arranjo deliberado de pessoas que pretendem realizar um propósito específico. Uma faculdade de uma universidade é uma organização, uma
escola de um instituto é uma organização, assim como é uma organização uma
igreja, um partido, um ministério, uma irmandade, o Facebook, a seleção nacional de
futebol ou a mercearia do bairro.
Nas organizações com estruturas mais abertas e flexíveis podem não existir funções de trabalho específicas ou regras e procedimentos identificados. Na Google,
por exemplo, onde muitos projetos acontecem simultaneamente existe esta flexibilidade, sendo estes projetos desenvolvidos por equipas pequenas dedicadas a um
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aos estudantes a contextualização da teoria no mundo das
organizações através da apresentação de exemplos práticos
com recurso a excertos de artigos científicos, opiniões de especialistas e relatos de casos reais, quer nacionais, quer internacionais. Estes exemplos, por vezes irreverentes, pretendem
estimular a capacidade refletiva e crítica dos leitores relativamente à realidade das organizações.
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Mestre em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa. Pós-doutoramento em Gestão pela Universidade de São Paulo. É
professora no departamento de Economia e Gestão na Escola
Superior de Ciências Empresarias no Instituto Politécnico de Setúbal, sendo responsável por várias unidades curriculares de gestão,
empreendedorismo, inovação e internacionalização. É professora
convidada na Universidade de São Paulo onde leciona e é coresponsável pela unidade curricular de empreendedorismo e inovação no programa de doutoramento em Administração. É professora convidada em
diversas universidades nacionais e internacionais onde colabora na lecionação e responsabilidade de unidades curriculares em programas de licenciatura, mestrado e doutoramento.
É autora de capítulos de livros e vários artigos publicados em jornais e revistas nacionais e
internacionais e investigadora em vários projetos de investigação nacionais e internacionais. Integra diversas comissões científicas de conferências, jornais e revistas internacionais.
Exerceu funções em diferentes níveis de gestão na Philips Portuguesa e no Grupo Sonae.
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