
1

Universidade Aberta
Docente: Prof. Doutor Mário Carrilho Negas

51066 Planeamento e Gestão de Serviços de Documentação
Plano de Atividade Formativa

51066 – PLANEAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE
DOCUMENTAÇÃO

Docente: Prof. Mário Carrilho Negas

PLANO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS - CASO 2A

TEMA 2 – Gestão das Organizações II

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DA PAF 2A

Comentário ao Ponto 1) do caso:

O Sr. Sousa Rodrigues pretendia introduzir o sistema de departamentalização por produtos.
Este tipo de departamentalização é usado sobretudo nas empresas que comercializam vários
produtos e onde é especialmente importante o conhecimento especializado de cada produto
eventualmente com características muito diferentes. O que se verifica, no entanto, é que o Sr.
Sousa Rodrigues “estava convencido de que não podia dar a esses gestores de produto
autoridade efetiva de linha sobre os diversos departamentos operacionais da empresa, por
isso faria com que cada diretor e o seu departamento ficassem subordinados a seis gestores de
produtos, ao diretor-geral de marketing de produtos, bem como ao presidente”. (Teixeira,
1998: 115). Sabemos, porém, que a autoridade e a responsabilidade devem variar no mesmo
sentido, tal como afirma Teixeira (1998), como tal se uma pessoa vê as suas responsabilidades
aumentar é legítimo que lhe seja atribuído um maior nível de autoridade. Não obstante, a
delegação de poderes ter riscos associados, trata-se de algo importante especialmente em
empresas com alguma complexidade, pois desta forma consegue-se diminuir e simplificar o
trabalho de muitos gestores que têm a seu cargo um conjunto significativo de tarefas e
responsabilidades.
De salientar ainda que algumas das vantagens mencionadas associadas à delegação revelam-se
importantes no contexto do caso que estamos a analisar, nomeadamente, a maior rapidez nas
ações e na tomada de decisões; o aumento do nível de motivação; o aumento da cooperação e
ainda o desempenho de tarefas e funções mais complexas (veja-se a este propósito as
vantagens enumeradas em Teixeira (1998: 84).
Se a departamentalização por produtos é uma opção viável, deverá esta ser acompanhada
pela concessão de alguma autoridade efetiva aos gestores. Neste caso, a 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. Esta autoridade traduz a
autoridade típica dos gestores diretamente responsáveis, em toda a cadeia de comando, por
alcançar os objetivos da organização. (Teixeira, 1998: 85).
Um aumento de responsabilidades, no caso dos novos gestores de produtos, sem um aumento
de autoridade, isto e a ausência de delegação acabará por não resolver o principal problema
do Sr. Rodrigues – ser a única pessoa na empresa efetivamente responsável pelos resultados –
e ainda tornará mais grave o problema da confusão entre subordinados e superiores.
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Comentário ao Ponto 2) do caso:

Na questão anterior foi discutida a importância de delegação, contudo associado a este aspeto
importa também referir que a descentralização será um aspeto a considerar. A
descentralização (Teixeira, 1998: 90) permite decidir e agir de forma mais rápida, dada a
ausência de consultar tantas vezes os gestores de nível superior; decidir de forma mais
adequada tendo conhecimento das condições locais; aumentar a motivação de o interesse por
parte dos subordinados e ainda garantir que os gestores de nível superior tenham mais tempo
para o estudo e consideração dos objetivos gerais, plano e políticas da empresa.
Por outro lado, não obstante a importância da descentralização, é importante também
garantir a existência de um sistema de comunicação adequado. Assim, quando os gestores
preferem evitar a descentralização em grau significativo, podem consegui-lo sem perda de
eficiência se conseguirem munir-se de um sistema de comunicações que permita a rapidez, a
segurança e a eficiência das informações que os gestores de topo necessitam para manter o
grau de centralização desejado.

Comentário ao Ponto 3) do caso:
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