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PLANO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS - CASO 1A

TEMA 1 – Gestão das Organizações

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DA PAF 1A

1. Acha que o Dr. David Peixoto foi uma boa escolha para o lugar de
administrador da empresa participada pelo banco? Justifique.

Apesar da sua aptidão técnica, o Dr. David Peixoto não possuía as competências
necessárias para gerir a um nível institucional e, como tal, não possuía capacidades de
gestão estratégica no sentido de determinar o rumo a seguir pela empresa e de formular
linhas de atuação a seguir pelos seus membros. Tal incapacidade torna-se ainda mais
grave e difícil de ultrapassar pelas suas dificuldades de relacionamento com outras
pessoas da organização.

2. De entre as principais tarefas dos gestores, quais seriam aquelas em que o Dr.
David Peixoto parecia ter mais dificuldades? Justifique.

O Dr. David Peixoto demonstrava falta de aptidão em relações humanas revelando, por
isso, dificuldades em compreender motivar e obter a adesão de outras pessoas. Contudo,
não podemos descurar a falta de capacidade de ver a organização com um todo e, como
tal, de não se aperceber de que a organização só funciona quando todos os seus
membros se complementam e de que não pode alhear-se das relações que têm com o seu
ambiente. “É evidente que o administrador de uma empresa tem de ter uma visão global
e genérica dos problemas da sua empresa, mas não se lhe exige normalmente que seja
um técnico exímio na tecnologia específica dessa empresa. Por vezes, uma visão
demasiado técnica, e por isso demasiado estreita, acaba por ser negativa num gestor de
topo. Acontece, aliás não raras vezes, que um ótimo técnico falha quando promovido a
gestor.” (Teixeira: 8).
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3. Acha que o Dr. David Peixoto não reunia as capacidades necessárias para
desempenhar funções de gestão? O problema pôr-se-ia do mesmo modo qualquer
que fosse a empresa ou nível de gestão? Justifique.

O facto de o Dr. David Peixoto não ter sido sucedido no desempenho das suas novas
funções de gestão, não significa que não reunisse algumas capacidades. Na verdade, o
Dr. David Peixoto demonstrou competências no desenvolvimento de atividades na
dependência direta do Conselho de Administração, o que lhe permitiu tornar-se
responsável pelo setor da biblioteca e informação, antes do convite para integrar o
Conselho de Administração da Têxtil Moderna. Com certeza, o problema não se
colocaria da mesma forma se a atuação do Dr. David Peixoto fosse a um nível
operacional.
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