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A preocupação com a qualidade no ensino superior tem sido uma discussão 
que não está restrita somente ao meio académico, mas tem envolvido tanto a 
sociedade quanto a política. 
Em tempos de crise, o diferencial marcante de uma Instituição de Ensino 
Superior não é o preço das propinas mais sim a qualidade dos seus serviços 
prestados. 
A preocupação do governo Santomense em garantir a qualidade do ensino 
superior foi sempre evidenciada. Como garantia da qualidade no ensino 
superior mais concretamente, as Instituições de Ensino Superior são obrigadas 
a mudar as suas estratégias organizacionais.
 
O presente trabalho surgiu da necessidade da Universidade ME-ZOCHI em 
se adequar aos requisitos exigidos pela Direção Geral do Ensino Superior 
e tem por objetivo apresentar um Sistema de Qualidade em Instituição de 
Ensino Superior.
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Bem-vindo ao Módulo HABILIDADES ESSENCIAIS DE GESTÃO!
Este módulo ensina todos os fundamentos que um gerente de sucesso precisa 
de entender. Para ser um ótimo administrador, devemos ter um conjunto 
de habilidades - desde o planeamento e a delegação até à comunicação e 
motivação.
Como o conjunto de habilidades é tão grande, é tentador desenvolver 
habilidades nas áreas de gestão com as quais já se sente à vontade. Mas, para 
o seu sucesso a longo prazo, é aconselhável analisar as suas habilidades em 
todas as áreas de gestão - e depois desafiar-se a si mesmo para melhorar em 
todas essas áreas. Este módulo ajudará a fazer isso.
Quais são as principais funções dos gerentes?
A gestão é frequentemente expressa como o processo de alcançar os objetivos 
de uma organização através da orientação do desenvolvimento, manutenção 
e alocação de recursos. As quatro principais funções dos gerentes são planear, 
organizar, liderar e controlar.
1. Planear
Planeamento é o processo de determinar a ação a desenvolver para eventos 
futuros com o objetivo de atingir os objetivos da empresa. Um planeamento 
eficaz é necessário para qualquer empresa ou organização que queira evitar 
erros dispendiosos. Existem diferentes tipos de planeamento:

• Planeamento estratégico envolve a criação de metas de longo alcance 
e a determinação dos recursos necessários para atingir essas metas. O 
planeamento estratégico é o nível mais abrangente de planeamento e 
envolve planos com prazos de um a cinco anos. O planeamento estratégico 
inclui a análise do ambiente externo e a prontidão da organização para 
reagir.
• Planeamento tático denota a implementação das atividades definidas 
pelos planos estratégicos. Geralmente, o planeamento tático envolve 
planos de menor alcance com períodos inferiores a um ano.

LIÇÕES DO MÓDULO HABILIDADES ESSÊNCIAIS 
DE GESTÃO

1. Introdução
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• Planeamento operacional envolve a criação de métodos, padrões 
e procedimentos específicos para diferentes áreas funcionais duma 
organização.
• Planeamento de contingência envolve a criação de alternativas e 
ação para situações incomuns ou de crise.

2. Organizar
Os gerentes têm que descobrir quantas pessoas são necessárias para realizar 
os trabalhos. Este papel do gerente envolve misturar recursos humanos e 
de capital numa estrutura formal, bem como determinar como o fluxo de 
trabalho acontece. O gerente dividirá e classificará o trabalho determinando 
quais tarefas específicas precisam ser realizadas para atingir um conjunto de 
objetivos.

3. Liderar
Os gerentes também têm o papel de liderar ou dirigir funcionários e planos. 
O objetivo da liderança é orientar e motivar os funcionários a fim de atingir 
metas organizacionais.

 4. Controlar
Os gerentes devem monitorizar o que está a acontecer na empresa. 
Controlar permite que um gerente meça o quanto uma organização está a 
aderir aos objetivos definidos. As etapas importantes são: definir padrões 
de desempenho, medir o desempenho, executar etapas corretivas e usar 
informações do processo para definir padrões futuros de desempenho.
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2. Liderança

Pessoas que lideram equipas no local de trabalho são vistas como líderes e 
gerentes. Neste capítulo, abordaremos a diferença entre gestão e liderança, 
abordaremos o importante conceito de “inteligência emocional” e discutire-
mos diferentes estilos de liderança.

Líderes e Gerentes

Embora às vezes usado como sinónimo, liderança e gestão podem ser bem 
diferentes. Os líderes podem ser gerentes, mas nem todos os gerentes são 
líderes. Então, quais são as diferenças?
Enquanto os gerentes tendem a ter os olhos na linha de fundo, os líderes es-
tão mais frequentemente a olhar para o horizonte, tentando encontrar novas 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Um gerente geralmente 
está satisfeito com o estatuto, enquanto o líder geralmente o desafia.
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Liderança muitas vezes envolve reinventar o trabalho; os líderes fortes criam 
seu papel numa organização ou no sistema mundial. Os gerentes são fre-
quentemente responsáveis pela execução da tarefa, não pensando em obje-
tivos futuros.

Os gerentes são responsáveis pela manutenção, mas os líderes buscam ino-
var. Os gerentes podem envolver os funcionários nas suas atividades, mas 
geralmente com base na necessidade de saber. Os líderes, em contraste, tra-
balham para inspirar os que os rodeiam, tentando ajudar os outros a obter 
crescimento pessoal e desenvolvimento de suas atividades e transformando 
fraquezas em pontos fortes. As empresas que possuem “gerentes-líderes” em 
toda a hierarquia corporativa são as mais bem-sucedidas.
Lembre-se: Os líderes podem ser gerentes, mas nem todos os gerentes são 
líderes!

Inteligência Emocional

Daniel Goleman, um psicólogo americano, conseguiu analisar o que “dis-
tingue os grandes líderes dos bons líderes”. Não é quociente de inteligência 
(QI) ou habilidades técnicas, é inteligência emocional (IE): um grupo de cinco 
habilidades que permitem aos melhores líderes maximizar o desempenho de 
seus seguidores. As habilidades da IE são:

• Auto-Consciência: a capacidade de reconhecer e compreender os 
próprios sentimentose impulsos e também os efeitos sobre os outros.
• Auto-regulação: a capacidade de mudar o humor. Isso significa 
aprender a animar-se e lidar com a raiva de maneira eficaz.
• Motivação: Paixão pelo trabalho por motivos que vão além do di-
nheiro ou do estatuto. Perseguindo objetivos com energia e persistência. 
Ter otimismo mesmo em face do fracasso.
• Empatia: A capacidade de entender a composição social de outras 
pessoas. Tratar as pessoas de acordo com suas reações emocionais.
• Habilidades Sociais: A proficiência em gerir e sustentar relaciona-
mentos e construir redes.
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Entender a inteligência emocional é especialmente importante à luz das mu-
danças nas estruturas organizacionais.

Estilos de Liderança

Os gerentes individuais têm seus próprios estilos de gestão e, dentro das or-
ganizações, muitas vezes há um estilo predominante de liderança. Os estilos 
de liderança predominantes - autocrático, democrático e laissez-faire ou libe-
ral. Podemos comparar e contrastar a eficácia de cada um desses estilos, pois 
afeta o desempenho dos funcionários.
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Liderança Autocrática
Esse estilo de liderança é diretivo e controlador. O líder tomará todas as deci-
sões sem consultar os funcionários. O estilo autocrático de liderança limita a 
liberdade de expressão e participação dos funcionários no processo de toma-
da de decisão. Não servirá para criar confiança entre gerentes e subordina-
dos. Além disso, mentes criativas não podem florescer sob liderança autocrá-
tica. A liderança autoritária pode ser melhor usada quando as empresas estão 
gerindo funcionários menos experientes. Contudo, os gerentes não devem 
usar o estilo de liderança autocrático nas operações em que os funcionários 
esperam expressar as suas opiniões.

Liderança Laboral
Esse estilo de liderança torna os funcionários responsáveis pela maioria das 
decisões tomadas. Este formulário requer uma comunicação extensa. Lide-
rança laboral pode ser melhor usada quando os funcionários são educados, 
conhecedores e auto-motivados. Os funcionários devem ter a motivação e 
a ambição de atingir metas por conta própria para que esse estilo seja mais 
eficaz. Liderança laboral não é uma boa ideia em situações em que os funcio-
nários se sentem inseguros.

Liderança Democrática
Esse estilo de liderança é centrado na participação dos funcionários e envolve 
a tomada de decisões por consenso. O líder envolverá os funcionários no pro-
cesso de tomada de decisões e eles serão incentivados a dar sugestões e dele-
gar tarefas. A liderança democrática muitas vezes leva ao apoderamento dos 
funcionários, porque lhes dá um sentido de responsabilidade pelas decisões 
tomadas pela administração. A liderança democrática pode ser melhor usada 
quando se trabalha com funcionários altamente qualificados. É mais útil para 
implementar mudanças organizacionais e quando o líder requer informações 
de funcionários bem informados. Um dos lados negativos da liderança de-
mocrática é que ela pode levar a reuniões intermináveis.
Como em muitas categorias que descrevem conceitos de negócios, uma or-
ganização, e sua liderança, pode aplicar qualquer um ou todos estes estilos 
de liderança. Por exemplo, uma empresa pode utilizar um estilo de liderança 
autocrático com os níveis mais baixos, mas empregar um estilo de liderança 
democrática com sua equipa profissional nos níveis superiores.
Dois estilos adicionais de liderança que merecem ser explorados são: trans-
formacionais e transacionais. Ambos têm fortes componentes éticos e funda-
mentos filosóficos:

Liderança Transformacional
Líderes que têm uma visão clara e são capazes de articulá-la efetivamente 
com os outros geralmente caracterizam esse estilo de liderança. Os líderes 
transformacionais olham para além de si mesmos, a fim de trabalhar pelo 
bem maior de todos. Este tipo de líder trará outros para o processo de tomada 
de decisões e permitirá que as pessoas ao seu redor possam aprender e cres-
cer como indivíduos. Eles buscam diferentes perspetivas ao tentar resolver 
um problema e são capazes de incutir orgulho naqueles que trabalham sob 
eles. Líderes transformacionais passam tempo treinando seus funcionários e 
aprendendo com eles também.
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Líder Transacional
Esse estilo de liderança é caracterizado pelo controle centralizado sobre os 
funcionários. O líder transacional irá controlar os resultados e buscar a con-
formidade comportamental. Os funcionários de um líder transacional são 
motivados pelo elogio, recompensa e promessa do líder transacional. Eles 
também podem ser corrigidos pelo feedback negativo, ameaças ou ação dis-
ciplinar do líder.
O estilo de liderança mais eficaz é usar uma combinação de estilos. Os líderes 
devem saber quando é melhor ser autocrático e quando ser democrático. Eles 
também podem ser transformacionais e transacionais ao mesmo tempo; estes 
não são estilos mutuamente exclusivos e, de fato, podem complementar-se 
muito bem.

Tendências de liderança

No ambiente competitivo de hoje, os líderes estão continuamente buscando 
novas ideias e abordagens para melhorar a sua compreensão da liderança. 
Segue abaixo as tendências atuais de liderança:

Coaching ou Treino
Uma nova tendência na liderança eficaz, coaching, tornou-se extremamente 
popular em diferentes organizações. Esse estilo de liderança envolve orientar 
os funcionários no seu processo de tomada de decisão. Ao treinar, a gerência 
fornece ideias, feedback e consulta aos funcionários, mas as decisões acabarão 
sendo deixadas nas mãos dos funcionários. O treino prepara os funcionários 
para os desafios que eles enfrentarão. Quanto mais baixo for o nível de habi-
lidade e experiência de um funcionário, mais treino o funcionário precisará. 
As interações que um funcionário tem com o gerente são as melhores opor-
tunidades para aprimorar suas respetivas habilidades. O treino permite que 
os funcionários sejam excelentes nas suas tarefas. Incentivar a confiança nos 
funcionários é extremamente importante.

Empoderamento de funcionários
Empoderamento, ou delegação de autoridade, é uma abordagem a projetos 
de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e 
participação dos funcionários na administração das empresas. Analisa-se o 
desenvolvimento, ou grau de maturidade, do empoderamento na organiza-
ção avaliando o estágio evolutivo em que se encontram as áreas de gestão, as 
configurações organizacionais, as estratégias competitivas, a gestão de recur-
sos humanos e a qualidade. 
O empowerment é ainda uma técnica de gestão baseada na descentralização 
de poder e autonomia de tomada de decisões, que visa maior participação da 
equipa em atividades organizacionais. 
Para Chiavenato, o empowerment ou empoderamento, é uma ação que permi-
te melhorar a qualidade e a produtividade dos colaboradores, fazendo com 
que o resultado do serviço prestado seja satisfatoriamente melhor. Estas me-
lhorias acontecem através de delegação de autoridade e de responsabilidade, 
fomentando a colaboração sistémica entre diferentes níveis hierárquicos e a 
propagação de confiança entre os liderados e os líderes. À medida que orga-
nizações e empresas se tornam cada vez mais sem fronteiras, o empodera-
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mento dos funcionários torna-se cada vez mais importante. Essa tendência de 
liderança permitiu que os funcionários participassem nos processos de toma-
da de decisão. O empoderamento de funcionários também é um método para 
construir a autoestima dos funcionários e também pode melhorar a satisfa-
ção do cliente. Também os vincula mais de perto aos objetivos da empresa e 
servirá para aumentar o orgulho no seu trabalho e a lealdade à organização.

Liderança Global
À medida que as corporações se tornam cada vez mais internacionais, há 
uma procura crescente por líderes globais. Embora muitas das qualidades 
que tornam um líder doméstico bem-sucedido, o tornem num líder global de 
sucesso, as diferenças estão nas habilidades do líder de assumir uma perspe-
tiva global. Líderes globais são frequentemente empreendedores; eles terão a 
ambição de levar as suas ideias e estratégias através das fronteiras. Eles tam-
bém terão que desenvolver a compreensão cultural; os líderes globais devem 
ser sensíveis às culturas daqueles que trabalham sob eles, não importa onde 
estejam.

Tratamento Equitativo
Uma tendência importante na liderança é o tratamento equitativo dos fun-
cionários. Isso não significa que cada funcionário será tratado da mesma ma-
neira; significa antes que todos os funcionários receberão a quantidade de 
atenção individual que precisam, e incumbirá àliderança conhecer os seus 
funcionários. Um bom líder conhecerá os funcionários o suficiente para lhes 
dar o que precisam para melhor desempenho. Para alguns funcionários, isso 
pode significar mais estrutura; para outros, pode significar mais liberdade.

Feedback
Os funcionários ao fornecerem feedback e comunicarem de formas eficazes, 
os gerentes podem fornecer aos funcionários as ferramentas necessárias para 
melhorar os seus desempenhos. O fornecimento de feedback não afetará a mo-
ral dos funcionários na maioria dos casos, mas permitirá que os funcionários 
aprendam com seus erros e passem a executar melhor as suas tarefas. O re-
forço positivo deve ser usado para incentivar o comportamento positivo dos 
funcionários, mas quando as críticas são necessárias, certifique-se de que é 
construtivo.

Administração por Objetivo

Administração por Objetivos (APO) é um modelo de gestão que visa melho-
rar o desempenho de uma organização, definindo claramente os objetivos 
acordados entre a gerência e os funcionários. O termo foi esboçado pela pri-
meira vez por Peter Drucker em 1954. No longo prazo, o APO permite que 
a gestão mude a mentalidade da organização para se tornar mais orientada 
para os resultados.
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Na APO, o foco da gestão está no resultado, não na atividade. As tarefas são 
delegadas através de negociações e não há um roteiro fixo para a implemen-
tação. A natureza do processo de planeamento oferece oportunidades para 
que os funcionários encontrem maneiras individuais de realizar tarefas.

Algumas das vantagens importantes são:
• O empoderamento do funcionário aumenta a motivação, a satisfação 
no trabalho e o compromisso dos funcionários.
• Revisões frequentes e interações entre superiores e funcionários per-
mitem melhor comunicação e coordenação.
• Os objetivos são claros.
• Os gerentes podem garantir que os objetivos dos subordinados este-
jam vinculados aos objetivos da organização.

No entanto, também existem limitações:
• APO enfatiza excessivamente a definição de metas sobre o funciona-
mento de um plano como um influenciador de resultados.
• Nem todas as tarefas e trabalhos são adequados para APO e nem 
todos os funcionários são motivados por encontrar suas maneiras indivi-
duais para realizar tarefas.
• Subestima a importância do ambiente ou contexto em que as metas 
são definidas.

Quando essa abordagem não é definida e gerida adequadamente pelas or-
ganizações, alguns funcionários podem ser suscetíveis de distorcer os resul-
tados. Nesse caso, administração por objetivos seria contraproducente. Por-
tanto, o uso da APO deve ser cuidadosamente alinhado com a cultura da 
organização. Os objetivos devem ser discutidos abertamente e acordados.
Administrar por objetivos foca-se no resultado, não na atividade.
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No complexo ambiente de negócios atual, impulsionado pela globalização, 
trabalhar em equipas é mais importante que nunca. Mas nem todas as equi-
pas são idênticas. Existem diferentes tipos de equipas? Como se desenvolvem 
as equipas? E podemos dividir o processo de desenvolvimento da equipa em 
etapas específicas?

Trabalho em equipa

O trabalho em equipa é definido como um grupo de pessoas que trabalham 
juntas para alcançar um objetivo comum. Os membros da equipa são mutua-
mente responsáveis por atingir a meta para a qual estão a trabalhar. A forma-
ção de equipas é um processo destinado a melhorar o desempenho da equipa 
e envolve atividades destinadas a promover a comunicação e incentivar a 
cooperação. Além disso, o objetivo é evitar possíveis disputas e problemas e 
manter a moral dos membros da equipa em alta.
Muitos setores e organizações diferentes usam equipas para atingir metas, 
porque as pessoas que trabalham juntas geralmente conseguem mais do que 
poderiam individualmente. Como sabe se precisa de uma equipa para con-
cluir um projeto? Pergunte a si mesmo as seguintes questões:

• Posso alcançar este objetivo sozinho?
• Eu tenho recursos e tempo para empreender este projeto?
• Pode uma equipa de pessoas ser mais eficaz do que eu seria para 
atingir esse objetivo?

Se as suas respostas favorecerem o envolvimento de outras pessoas, é hora de 
considerar a formação duma equipa.
Num ambiente cada vez mais complexo, as organizações estão a usar uma 
abordagem de equipa para trazer um conjunto diversificado de habilidades 
e perspetivas em ação. O uso efetivo de equipas geralmente recorre a uma 
abordagem criativa de reunir especialistas que combinam seus esforços e 
desenvolvem sinergias internas para enfrentar os desafios do seu ambiente 
organizacional muitas vezes complexo.
Um exemplo de uma indústria que geralmente usa o trabalho em equipa é a 
indústria de construção. Um projeto de construção bem-sucedido não pode 
ocorrer sem a formação de equipas. Uma equipa de projeto será formada 
no início do projeto e é composta por arquitetos, engenheiros e consultores 
de projetos. Somente a equipa de design, no entanto, não poderá concluir o 
projeto. Eles também precisarão formar uma equipa com o proprietário do 
projeto e o contratado.

3. Desenvolvimento da Equipa
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Equipas de Solução de Problemas (Problem-Solving Teams): Estas equipas 
são formadas apenas por um período específico até que um problema seja 
resolvido. Os membros da equipa geralmente consistem num nível de gestão.

Exemplo:
Digamos que a corporação ABC tenha perdido 10% de sua participação no 
mercado norte-americano. Todos os vendedores regionais da ABC serão cha-
mados para formar uma equipa para recuperar essa participação no merca-
do. Embora seu foco regional permaneça, eles terão que trabalhar juntos para 
resolver o problema de recuperar essa fatia de mercado e, quando atingirem 
esse objetivo, trabalharão individualmente para manter a sua participação 
no mercado.
Equipas multifuncionais: esse tipo de equipa é composto de membros de 
diferentes áreas do negócio e, geralmente, dum nível gestão comum.
Exemplo:
Se uma empresa automobilística quiser trazer um novo carro para o merca-
do, uma equipa será formada e seus membros serão formados por gerentes 
de diferentes departamentos, como engenharia, design, gestão de marca, de-
senvolvimento de produtos, pesquisa de mercado, marketing e finanças.

Estágios do Desenvolvimento de Equipa

Formação – Desordem – Normatização – Desempenho, o modelo de desen-
volvimento de grupo que dá forma a normatização, foi inicialmente proposto 
por Bruce Tuckman em 1965, que disse que todas essas fases são necessárias 
e inevitáveis para que a equipa cresça, enfrente desafios, encontre soluções, 
planeie o trabalho, e entregue resultados.

Tipos de Equipas

Em diferentes organizações, há diferentes tipos de equipas usadas para atin-
gir metas. Duas equipas mais comuns são equipas de solução de problemas 
e equipas multifuncionais.
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Estágio 1: Formação
A primeira etapa envolve a montagem da equipa e a definição das metas, que 
devem fornecer foco e ser atingíveis. É importante que a liderança da equipa 
compreenda os pontos fortes de cada um dos membros da equipa para mon-
tar uma equipa coesa. Muitas vezes, no momento de formação da equipa, os 
membros da equipa serão extremamente educados uns com os outros; eles 
estarão a descobrir-se. Um exemplo de meta que a equipa pode definir seria 
o cronograma do projeto. Para uma equipa de construção, por exemplo, há 
várias etapas do projeto que devem ser concluídas num determinado período 
para garantir que o projeto seja concluído a tempo para o proprietário. 
A equipa de design designa a quantidade adequada de tempo para a fase de 
construção na qual o construtor terá lucro. É importante concordar e definir 
esse cronograma desde o início.

Estágio 2: Tempestade ou Desordem
A segunda fase envolve a coordenação de esforços e a resolução de proble-
mas. Se o trabalho em equipa começar a decair devido a um problema difícil, 
é necessário que os membros da equipa recuperem o projeto. Os membros 
da equipa devem estar conscientes da saúde da equipa e se a equipa está a 
tomar as medidas na direção certa para alcançar as metas. Pode ser necessá-
rio pensar criativamente sobre abordagens para resolver um problema. Tom 
de voz é extremamente importante para o desempenho eficaz da equipa no 
momento de Desordem. Equipas eficazes comunicam clara e abertamente 
sobre os problemas. Uma comunicação ineficaz pode causar tensão e stress 
desnecessários aos membros da equipa. É importante que a comunicação seja 
relevante e responsável. A comunicação relevante é orientada por tarefas e 
focada. A comunicação responsável envolve a disposição dos membros da 
equipa de recolha de informações, ouvir ativamente e aproveitar as ideias e 
visões de outros membros da equipa.
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Estágio 3: Normatização
As normas do projeto são um padrão informal de conduta que orienta o com-
portamento dos membros da equipa. Esta etapa envolve a definição de pa-
péis, direitos e responsabilidades da equipa. É importante estabelecer essas 
normas no início do processo de formação de equipas para evitar problemas 
ao longo do caminho. Além de alocar responsabilidades, também pode ser 
necessário alocar o risco que deve ser assumido por cada membro da equi-
pa. Cada membro da equipa deve ter uma noção de propriedade do projeto. 
Alocar responsabilidade também significa estabelecer um líder de equipa. A 
liderança da equipa não deve ser um esforço de cima para baixo, mas deve 
ser mais um papel de treino. O líder da equipa deve atuar como líder de equi-
pa desportiva, incentivando os membros da equipa a trabalhar juntos, for-
necendo ideias e servindo como modelo. Muitas vezes há um período após 
a equipa ter sido formada quando um conflito de personalidades ou ideias 
surgirá. Os membros da equipa começam a mostrar seus próprios estilos; eles 
não estão tão preocupados em ser educados. Nesta fase, haverá pessimismo 
por parte dos membros da equipa em relação ao projeto e também pode ha-
ver confusão.

Estágio 4: Execução
Por esta altura, a equipa está trabalhando em conjunto de forma eficaz, os 
problemas foram suavizados e as conquistas começam a tornar-se evidentes. 
Muito trabalho será realizado neste estágio. A equipa será capaz de lidar com 
novas tarefas com facilidade e confiança. Eles ficarão confortáveis usando 
meios criativos. É essencial, neste momento, avaliar e relatar o progresso que 
foi feito.

Os quatro estágios do desenvolvimento da equipa são:
1. Criação > 2. Desordem > 3. Normatização > 4. Execução
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4. Tomada de Decisão

Todos nós temos que tomar decisões todos os dias. Algumas são muito sim-
ples, outras são mais difíceis. Decisões difíceis normalmente envolvem ques-
tões como incerteza, complexidade e consequências de alto risco. A melhor 
maneira de tomar uma decisão é usar um processo efetivo. Processos claros 
geralmente melhoram a qualidade de nossas decisões e levam a resultados 
de alta qualidade.

Processo de tomada de decisão

Algumas decisões são fáceis. Mas no mundo profissional, enfrentará escolhas 
complicadas e de alto impacto que podem afetar os resultados de sua empre-
sa. A tomada de decisão é o processo de fazer escolhas, identificando uma 
decisão, reunindo informações e avaliando soluções alternativas. Usar um 
processo de tomada de decisão passo a passo pode ajudá-lo a tomar decisões 
mais ponderadas, organizando informações relevantes e definindo alternati-
vas. Umas variedades de pesquisadores formulam medidas prescritivas simi-
lares destinadas a melhorar a tomada de decisões.

Neste capítulo, queremos apresentar o modelo DECIDE model por Kristina 
Guo. O modelo DECIDE foi concebido como um recurso para os gestores 
de saúde ao aplicar os componentes cruciais da tomada de decisões, mas 
também permite que os gerentes aprimorem suas habilidades de tomada de 
decisão, o que leva a decisões mais eficazes.
O modelo DECIDE é o acrónimo de 6 atividades específicas necessárias no 
processo de tomada de decisão:
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Etapa 1: Defina o problema
Em primeiro lugar, certifique-se que definiu o que deseja alcançar. Além dis-
so, preste atenção ao envolvimento das pessoas certas e incentive os parti-
cipantes a contribuir nas discussões. Pode usar a sua criatividade desde o 
início - pensar a partir de uma perspetiva diferente pode oferecer as melhores 
soluções.

Etapa 2: Estabeleça os critérios
Colete algumas informações: quais informações são necessárias, quais são as 
melhores fontes de informação e como obtê-las. Essa etapa envolve tanto o 
“trabalho” interno quanto o externo. Algumas informações são internas: pro-
cure-as por meio de um processo de autoavaliação. Outras informações são 
externas, poderá encontrá-las on-line, em livros, noutras pessoas e noutras 
fontes.

Etapa 3: Considere todas as alternativas
Quanto melhor for a opção, mais abrangente será a sua decisão final. Quando 
se gera alternativas, consegue ver o problema de diferentes ângulos. Se fi-
zer isso, terá maior probabilidade de tomar a melhor decisão possível. Gerar 
ideias através do debate de ideias e considerando diferentes perspetivas aju-
dará toda a sua equipa a desenvolver boas alternativas: avaliar a viabilidade, 
os riscos e as implicações de cada opção. Ao avaliar o risco envolvido com 
várias opções, pode determinar se o risco é aceitável. Determine se os recur-
sos são adequados, se a solução corresponde aos seus objetivos e se a decisão 
provavelmente funcionará a longo prazo.

Etapa 4: Identifique a melhor alternativa
O próximo passo é escolher entre as alternativas. Compare todas as escolhas 
que tem e determine a importância relativa de vários fatores. Isso ajuda a 
comparar os fatores diferentes e decidir quais devem ter mais peso na sua 
decisão. Pode até escolher uma combinação de alternativas.

Passo 5: Desenvolva e implemente um plano de ação
Depois de tomar sua decisão, é importante explicá-la aos envolvidos na im-
plementação. Fale sobre porque escolheu esta alternativa. Quanto mais infor-
mação tiver sobre riscos e benefícios projetados, maior a probabilidade de as 
pessoas apoiarem a decisão.

Etapa 6: Avalie a solução
Nesta etapa final, considere os resultados de sua decisão e avalie se resolveu 
ou não a necessidade identificada na Etapa 1. Se a decisão não atendeu à ne-
cessidade identificada, convém repetir algumas etapas do processo para ob-
ter uma resposta. Por exemplo, pode recolher informações mais detalhadas 
ou um pouco diferentes ou explorar alternativas adicionais.
Ninguém toma decisões perfeitas o tempo todo. Os ambientes de negócios 
estão em constante mudança e há muitas incógnitas e hipóteses em jogo. De-
safie-se a ir além dos perfeitos ambientes de negócios estáveis hipotéticos e 
inclua outras pessoas em seu processo de tomada de decisão para obter pers-
petivas novas e diferentes.
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Armadilha 1: Ancoragem
Nós tendemos a dar um peso desproporcional às primeiras informações que 
recebemos sobre um determinado assunto. Na negociação, por exemplo, as 
pessoas muitas vezes concentram-se na primeira oferta, mesmo que isso não 
seja necessariamente razoável.
Dica: evite julgar pela primeira impressão e busque informações de várias fontes!

Armadilha 2: Status Quo
Na maioria dos casos, a nossa tomada de decisão é tendenciosa em relação à 
situação atual (status quo), porque é a opção “segura” e confortável.
Dica: pergunte a si mesmo se você escolheria a opção status quo se não fosse o status 
quo!

Armadilhas Ocultas

As decisões erradas muitas vezes podem ser rastreadas até à maneira como 
as decisões foram tomadas - as alternativas não foram claramente definidas 
ou perdemos a informação correta. Mas às vezes a culpa não está no processo 
de tomada de decisão, mas sim na mente de quem toma decisão. A forma 
como o cérebro humano funciona pode sabotar as escolhas que fazemos. John 
S. Hammond, professor de Harvard, formulou seis armadilhas de decisão.
Cada uma dessas armadilhas pode influenciar a maneira pela qual tomamos 
decisões. Estar ciente das potenciais armadilhas e construir testes e discipli-
nas nos nossos processos de tomada de decisão pode ajudar.
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Armadilha 3: custo irrecuperável (afundado) ou memória
Os custos irrecuperáveis têm pouco a ver com a tomada de decisão hoje, já 
que se relacionam com os custos e experiências passados, mas ainda estão 
nas nossas mentes e muitas vezes levam-nos a tomar decisões inadequadas. 
Essa armadilha está relacionada com fazer escolhas de uma maneira que jus-
tifica escolhas erradas do passado.
Dica: Veja qual é o ponto de vista de pessoas que não participaram nas decisões an-
teriores!

Armadilha 4: Evidência confirmada ou excesso de confiança
Frequentemente, procuramos evidências ou opiniões que apoiem e justifi-
quem nossa própria posição ou decisões e deem mais peso a essas questões 
do que merecem.
Dica: peça a alguém para ser advogado do diabo (tomando a posição do contabilista)!

Armadilha 5: Enquadramento
A forma como uma pergunta é formulada pode ter um impacto na resposta 
encontrada. Uma armadilha comum é enquadrar uma questão em termos de 
ganhos ou perdas. As pessoas tendem a escolher a decisão que é formulada 
com menos risco, independentemente do conteúdo real.
Dica: faça perguntas de maneira neutra!

Armadilha 6: Excesso de confiança
Embora a maioria de nós não seja muito boa a fazer previsões adequadas, na 
verdade tendemos a confiar demais em nossa precisão. Além disso, somos 
excessivamente influenciados por lembranças vívidas de eventos passados 
ao estimar.
Dica: seja disciplinado na previsão e use estatísticas em vez de impressões pessoais!

As seis armadilhas podem trabalhar isoladamente. Mas, ainda mais perigoso, 
eles podem trabalhar em conjunto, ampliando umas às outras. Uma primeira 
impressão dramática pode ancorar o nosso pensamento e, em seguida, pode-
mos buscar seletivamente evidências que justifiquem nossa inclinação inicial. 
Tomamos uma decisão precipitada e essa decisão estabelece um novo status 
quo. À medida que nossos custos irrecuperáveis aumentam, ficamos presos, 
incapazes de encontrar um momento propício para buscar uma solução nova 
e possivelmente melhor. A cascata de erros psicológicos tornam mais difícil 
escolher sabiamente.
A melhor proteção contra todas as armadilhas psicológicas - isoladamente ou 
em combinação - é a conscientização. Avisado e preparado. Mesmo que não 
consiga erradicar as distorções inerentes à maneira como a sua mente funcio-
na, pode criar testes e disciplinas no seu processo de tomada de decisões que 
podem revelar erros de raciocínio antes que se tornem erros de julgamento.
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5. Gestão de Projetos

Este capítulo fornece uma abordagem prática para o que muitos consideram 
um processo complexo: gestão de projetos. Definimos Gestão de Projetos em 
termos simples e simplificamos o processo de gestão necessária para gerir 
um projeto com sucesso do começo ao fim.

Definição de projeto

O que é um projeto?
Projeto é “um esforço único para produzir um conjunto de entregas den-
tro de prazos, custos e restrições de qualidade claramente especificados”. 
Um projeto pode ser tão pequeno quanto movimentar o seu escritório ou 
tão complicado quanto mover toda a empresa de um local para outro. Pode 
envolver uma pessoa ou centenas de pessoas. Existem, no entanto, certas ca-
racterísticas que a maioria dos projetos têm em comum. Alguns projetos típi-
cos: estão lançando um novo produto ou processo, implementando um novo 
software da empresa, substituindo equipamentos de fabricação existentes ou 
reorganizando um departamento, divisão ou organização. Gestão de Projetos 
são as habilidades, ferramentas e processos de gestão necessários para reali-
zar um projeto com sucesso.
• Os projetos diferem das atividades operacionais padrão de negócios:
• Projetos são únicos por natureza. Eles são eventos únicos e não envol-

vem processos repetitivos. Cada projeto realizado é diferente do último, 
enquanto as atividades operacionais geralmente envolvem processos re-
petitivos.

• Os projetos têm uma escala de tempo definida. Os projetos têm um iní-
cio claramente especificado e devem ser concluídos até um determinado 
prazo.

• Projetos têm recursos limitados. Um orçamento acordado, bem como a 
quantidade de mão-de-obra, equipamentos e materiais, são alocados ao 
projeto. Essa limitação exige uma coordenação eficaz de diferentes pes-
soas, recursos e processos.

• Projetos envolvem riscos. Os projetos envolvem um nível de incerteza e, 
portanto, acarretam riscos para o negócio caso o projeto falhe.

• Projetos alcançam mudanças benéficas. O objetivo de um projeto, nor-
malmente, é melhorar uma organização por meio da implementação de 
mudanças nos negócios.

Uma maneira simples de abordar a gestão de projetos é como um processo 
com quatro fases. 

Vamos explicar cada uma dessas quatro fases.
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Fase 1: Iniciação
A fase de iniciação é a primeira fase do projeto. Antes de o trabalho no projeto 
possa ser iniciado, é necessário definir claramente quais serão os resultados 
do projeto. Isso envolve não apenas as especificações e os critérios que o pro-
jeto final deve atender, mas quando deve ser concluído e qual é o orçamento. 
Isso provavelmente exigirá algum estudo e análise, abordando questões so-
bre o projeto, tais como:
• Qual é o objetivo?
• Quais são os resultados esperados, exigidos e desejados?
• Como o sucesso será medido?
• Qual é o prazo?
• Quais são as implicações dos recursos?

O essencial para a gestão eficaz de projeto é uma descrição clara do projeto - o 
que está incluído no projeto, o que não está incluído e onde os limites entre 
os dois estão definidos - estabelecidos no início do projeto. ‘Scope creep’ é o 
termo para o que pode ocorrer quando o escopo não está bem definido: à 
medida que o projeto avança, ele cresce. Assim, torna-se mais difícil concluir 
o projeto ou satisfazer o cliente.

FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO
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Imagine que é gerente de projeto numa construtora americana e sua empre-
sa ganhou um contrato para projetar e construir a primeira mina de cobre 
no norte da Argentina. Não há infraestrutura existente para a indústria de 
mineração ou grandes projetos de construção nessa parte da América do Sul.
Durante a fase de iniciação do projeto, deve concentrar-se em definir e en-
contrar uma equipa de liderança de projeto com conhecimento, habilidades 
e experiência para gerir um grande projeto complexo numa área remota do 
globo. Deve decidir abrir dois escritórios: um em Buenos Aires para esta-
belecer relações e especialização argentina, e o segundo em Catamarca - a 
maior cidade próxima ao local da mina. Com escritórios no local, a equipa 
de start-up do projeto começou a desenvolver procedimentos para realizar o 
trabalho, adquirir as licenças adequadas e desenvolver relacionamentos com 
parceiros argentinos.

Fase 2: planeamento
Uma vez que o resultado do projeto tenha sido definido, o projeto entra na 
fase de planeamento detalhado. É importante desenvolver um plano sobre o 
trabalho que precisa ser feito, quais recursos necessários, quem fará e quan-
do.
O nível de detalhe necessário no plano será determinado pela complexidade 
do projeto e pelo número de pessoas envolvidas. O plano provavelmente não 
será seguido exatamente - acontecerão coisas que levarão a ajustes e modi-
ficações. Uma razão para ter o plano é poder ver o que precisa ser ajustado 
quando uma tarefa demora mais que o esperado ou pessoas ou outros recur-
sos não estão disponíveis quando necessário.
Ao desenvolver o plano, considere as especificações do cliente e qualquer 
data de conclusão exigida, o orçamento, a melhor sequência de eventos (e se 
quaisquer etapas podem ser executadas simultaneamente), a equipa neces-
sária e a necessidade de qualquer treino de pessoal por sua parte no projeto.

A fase de planeamento envolve a criação de:
• Plano de Projeto (que descreve as atividades, tarefas, dependências e pra-

zos);
• Um Plano de Recursos (que lista o trabalho, equipamentos e materiais 

necessários);
• Plano Financeiro (que identifica os custos de mão de obra, equipamentos 

e materiais);
• Plano de Risco (que destaca riscos potenciais e ações tomadas para miti-

gá-los);
• Plano de Comunicações (que lista as informações necessárias para infor-

mar as partes interessadas).

Dois componentes principais de qualquer plano são marcos e relatórios de 
status. Um marco marca o fim de um estágio ou período do projeto e tam-
bém pode estar vinculado a uma entrega do projeto, um produto específico 
fornecido ao cliente. Durante o planeamento, identifique e estabeleça marcos 
ao longo do caminho para fornecer um indicador de progresso e sucessos e o 
impacto de dificuldades ou atrasos que foram encontrados. Além disso, esta-
beleça um cronograma e procedimento para comunicar o status e o andamen-
to do plano regularmente. A partilha regular e oportuna dessas informações 
permitirá a oportunidade de ajustar o plano e reequilibrar as restrições de 
qualidade, tempo e custo.
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Durante a fase de planeamento, a sua equipa de projeto desenvolve um cro-
nograma de projeto integrado que coordena as atividades das equipas de 
projeto, aquisição e construção.

• A equipa de controlo do projeto também desenvolve um orçamento de-
talhado que permitiu que a equipa do projeto acompanhasse as despesas 
do projeto em relação às despesas esperadas.

• A equipa de projeto constrói o projeto conceitual e desenvolve desenhos 
detalhados para uso da equipa de compras.

• A equipa de compras usa os desenhos para começar a encomendar equi-
pamentos e materiais para a equipa de construção; desenvolver proje-
ções de trabalhos; refinar o cronograma de construção; e configurar o 
canteiro de obras.

Embora o planeamento seja um processo interminável num projeto, a fase 
de planeamento concentrou-se no desenvolvimento de detalhes suficientes 
para permitir que várias partes da equipa do projeto coordenassem o seu 
trabalho e permitissem que a equipa de gestão do projeto tomasse decisões 
prioritárias.
Neste ponto, o projeto foi planeado em detalhe e está pronto para ser execu-
tado.

Fase 3: Execução
A fase de execução pode ser a fase mais longa e mais visível do projeto. É 
durante esse estágio que as atividades se movem do papel para componentes 
mais tangíveis. É importante monitorizar o progresso, acompanhar os mar-
cos e comunicar regularmente o progresso, atrasos ou desvios, tanto inter-
namente à equipa e organização do projeto, quanto externamente ao cliente.
Monitorar o andamento e acompanhar marcos significa inspecionar e testar 
produtos provisórios, parciais ou piloto; auditar registos de trabalho ou reali-
zar reuniões de revisão de andamento para comparar o plano original do que 
seria feito quando e por quem.
Durante a fase de execução, a equipa do projeto realiza o trabalho definido no 
plano e faz ajustes quando os fatores do projeto são alterados. Equipamentos 
e materiais são entregues no local de trabalho, a mão-de-obra é contratada e 
formada, um canteiro de obras é construído e todas as atividades de constru-
ção, desde a chegada do primeiro trator até a instalação do interruptor final 
de luz, são realizadas.

Fase 4: Encerramento
A fase de encerramento do projeto envolve a liberação dos resultados para 
o cliente, a entrega da documentação do projeto, a rescisão de contratos com 
fornecedores, a liberação de recursos do projeto e a comunicação do encerra-
mento do projeto a todas as partes interessadas.
Embora o que foi criado ou desenvolvido possa continuar, o trabalho da 
equipa do projeto está concluído. As atividades no encerramento do projeto 
podem ser divididas em duas categorias: as do cliente ou das partes interes-
sadas e as da equipa e organização.
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• Para o cliente: aqueles que usarão o produto precisam de informações 
para fazer o seu trabalho de forma eficaz. Essas informações incluem trei-
namento e documentação a serem entregue aos responsáveis em uma 
base diária e contínua para o processo, sistema ou produto. Também está 
incluído uma assinatura formal que indica que o cliente aceitou o produ-
to ou sistema.

• Para a equipa do projeto: Avalie como o processo de gestão de projeto 
funcionou e as ilações aprendidas para um processo mais eficaz na pró-
xima vez. Comemore a conclusão do trabalho e as realizações da equipa. 
Em seguida, libere ou reatribua os recursos (equipa, equipamentos e ins-
talações) aos seus trabalhos regulares ou a novos projetos.

A fase de encerramento inclui a entrega da planta recém-construída à equipa 
de operações do cliente. Uma lista de pendências de alguns itens de constru-
ção restantes é desenvolvida e esses itens são concluídos. Fecha o escritório 
em Catamarca e o escritório em Buenos Aires, arquiva todos os documentos 
do projeto. Fecha os livros de contabilidade, escreve os relatórios finais e co-
meça com o próximo projeto. Bom trabalho!
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6. Negociação

Uma negociação nunca deve ser um concurso no qual uma parte vence e a 
outra parte perde. Após a conclusão de uma negociação bem-sucedida, am-
bas as partes devem ter a sensação de que ganharam alguma coisa. Portanto, 
a negociação é sobre cooperação. O principal objetivo deve ser de conseguir 
um acordo com que ambas as partes possam conviver e que atinja seus ob-
jetivos.

Estilos de Negociação e Preparação

Existem dois grandes estilos de negociação: barganha dura e barganha suave. 
Negociadores duros usam um estilo de negociação relativamente agressivo. 
O foco é alcançar objetivos próprios, enquanto a situação da outra parte não 
é importante. A barganha suave, por outro lado, tenta encontrar soluções que 
satisfaçam todas as partes. Eles agem com mais paciência e mais confiança.
Roger Fisher e William L. Ury, ambos professores da Harvard Law School, 
recomendam um estilo de negociação chamado negociação ganha-ganha. 
Como o nome sugere, essa técnica encaixa-se na categoria de estilos de bar-
ganha suave. Eles sugerem uma negociação baseada em princípios, também 
chamada de método de Harvard, nos seguintes quatro pontos:

1. Concentre-se nos interesses de todas as partes, não nas suas posições.
2. Separe as pessoas da questão.
3. Faça uma lista de opções criativas que atendam aos interesses de am-
bas as partes.
4. Resultado baseado num objetivo padrão.

Aqui estão alguns passos que você deve considerar antes do início do proces-
so de negociação:

• Escolha um local de reunião onde você se sinta confortável.
• Estabeleça seus objetivos e certifique-se de que eles são realistas.
• Pesquise os membros da outra parte e suas posições.
• Reunir fatos e informações sobre o assunto da negociação.
• Concentre-se nos interesses do outro lado para encontrar soluções em 

que todos saiam ganhando.
• Tente encontrar opções que atendam aos interesses de ambas as partes.
• Defina sua “melhor alternativa para um acordo negociado” (BATNA)

O que significa a “melhor alternativa a um acordo negociado” (BATNA)? É o 
ponto exato, quando a proposta que o outro lado oferece não é mais benéfico 
do que para si. Por exemplo, se está a negociar com empresa A para colabo-
rar na mesma, mas já tem uma oferta de trabalho da empresa B no valor de 
40.000 por mês, esse salário é o seu atual BATNA.
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Processo de Negociação e Armadilhas

Em relação ao processo de negociação, existem algumas estratégias e truques 
que deve considerar:
• Faça o outro lado sentir-se confortável e use conversa fiada para quebrar 

o gelo.
• Use “escuta ativa” (ouça atentamente, seja paciente, faça perguntas, mos-

tre interesse). Periodicamente, repita e resuma o que eles estão dizendo 
para que eles percebam que os está a levar a sério e realmente escutando.

• Comece dos pontos com maior probabilidade de serem acordados, para 
os pontos mais difíceis de serem acordados.

• Nunca desista de “algo por nada”. Sempre relacione algo que é solicitado 
a desistir com algo que deseja.

• Tente ver o lado da outra pessoa e separe as pessoas do problema. Deixe 
a outra parte saber que está a buscar uma solução ganha-ganha, para que 
ambas as partes ganhem, em vez de uma parte ganhar às custas da outra.

• Não tenha medo de ir embora, quando não consegue encontrar um acor-
do.

Finalmente, há algumas armadilhas nas negociações que as pessoas podem 
usar ao negociar consigo:
• Em muitos casos, as partes tentam fazer mudanças muito pequenas de-

pois de ambas as partes já terem concordado com todas as partes de um 
contrato. Esse truque, geralmente usado para fazer alterações mínimas, é 
chamado de mordiscando.

• Usando o bom rapaz, o mau cara-truque, um indivíduo com quem está a  
lidar, é um negociador duro e agressivo, enquanto outro tentará fazê-lo 
acreditar que ele está trabalhando como mediador.

• Uma parte poderia dar-lhe um ultimato para intimidar e fazer com que 
assine o contrato rapidamente.

• Ao usar o truque da autoridade limitada, as pessoas também podem ofe-
recer-lhe um acordo, concordar consigo e fingir, pouco antes de assinar 
o contrato, que seu supervisor só aprovará o negócio por um preço um 
pouco mais alto.

• Também deve estar preparado para verificar dados estatísticos que o ou-
tro lado mostra. Nem todos os dados são confiáveis.



LIÇÕES DO MÓDULO HABILIDADES ESSÊNCIAIS DE GESTÃO

33

7. Gestão de Mudanças

Nós vivemos num mundo onde o “negócio” está em constante movimento. 
Novas iniciativas, trabalho baseado em projetos, melhorias tecnológicas, ficar 
à frente da concorrência - essas coisas se juntam para impulsionar mudanças 
contínuas na maneira como trabalhamos. Neste capítulo, apresentaremos e 
discutiremos os modelos mais importantes de gestão de mudanças.

Lewin: Modelo de Mudança de Três Fases
Um dos modelos mais populares para entender a mudança organizacional 
foi desenvolvido por Kurt Lewin. Lewin explicou a mudança usando a ana-
logia de mudar a forma de um bloco de gelo em três etapas. Se quiser mudar 
um cubo de gelo em direção a um cone de gelo, deve:
• Derreter o gelo (descongelar),
• Transportar a água para forma desejada (movimentar) e,
• Solidificar a água na nova forma (recongelar).

Portanto, seu modelo é conhecido como modelo Descongelar-Movimentar-
-Recongelar.

Fase 1: Descongelar
O primeiro estágio é preparar-se para mudar. Envolve chegar a um ponto 
de compreensão de que a mudança é necessária e preparar-se para se afas-
tar da nossa zona de conforto atual. A chave para isso é desenvolver uma 
mensagem convincente mostrando porque a maneira existente de fazer as 
coisas (status quo) não pode continuar. Quanto mais sentimos que a mudança 
é necessária, mais urgente ela é, mais motivados estamos para fazer a mudan-
ça. Esta primeira etapa envolve mover a nós mesmos, ou um departamento, 
ou um negócio inteiro para a mudança. “Descongelar” geralmente é difícil e 
stressante. Quando começa a cortar com a maneira como as coisas são feitas, 
coloca-se todos e tudo fora de equilíbrio.



LIÇÕES DO MÓDULO HABILIDADES ESSÊNCIAIS DE GESTÃO

34

Fase 2: Movimentar
A mudança não é um evento, mas sim um processo. É por isso que o segundo 
estágio também pode ser chamado de “transição”. As pessoas estão agora 
a mover-se em direção a um novo jeito de ser. Eles começam a acreditar e 
agir de maneira a apoiar a nova direção. Este não é um momento fácil, pois 
as pessoas estão aprendendo sobre as mudanças e precisam ter tempo para 
entender e trabalhar com elas. As pessoas precisam de tempo para entender 
as mudanças e também precisam de se sentir altamente conectadas à orga-
nização durante o período de transição. É importante manter a comunicação 
duma visão clara da mudança desejada e dos benefícios para as pessoas.

Fase 3: Recongelar
Esta etapa é sobre o estabelecimento de estabilidade, uma vez que as mu-
danças foram feitas. As mudanças são aceites e tornam-se a nova norma. Isso 
significa garantir que as alterações sejam usadas o tempo todo; e que eles são 
incorporados nos negócios quotidianos. Com um novo sentido de estabilida-
de, os funcionários sentem-se confiantes e confortáveis com as novas formas 
de trabalhar. Como parte do processo de Recongelamento, certifique-se de 
comemorar o sucesso da mudança - isso ajuda-os a acreditar que a futura 
mudança será bem-sucedida.
O modelo de mudança de Lewin é uma estrutura simples e fácil de entender 
para gerir mudanças. Começa por criar a motivação para mudar (desconge-
lar). Passa pelo processo de mudança promovendo comunicações eficazes e 
capacitando as pessoas a adoptar novas maneiras de trabalhar (mudar). E o 
processo termina quando retorna a organização a uma sensação de estabili-
dade (recongelamento), que é tão necessária para criar a confiança a partir da 
qual embarcar na próxima e inevitável mudança.

Kotter: Modelo de Mudança em 8 Passos
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Embora o modelo de Lewin ajude a descrever e compreender a gestão de mu-
danças, existem modelos mais detalhados que se focam em como “mudar”. 
John Kotter, professor da Universidade de Harvard e especialista em mu-
danças de renome mundial, identificou oito estágios de mudança que uma 
empresa deve concluir com sucesso para alcançar melhorias duradouras e 
sustentáveis nos negócios.

Etapa 1: criar urgência
Durante esta primeira etapa, é essencial garantir que os funcionários estejam 
motivados a participar. Uma mudança só é bem-sucedida se toda a empresa 
realmente quiser. Se está a planear fazer uma mudança, então precisa de fa-
zer com que os outros queiram. Desenvolva um sentido de urgência em torno 
da necessidade de mudança. Isso pode ajudá-lo a estimular a motivação ini-
cial para fazer as coisas movimentarem. Abra um diálogo honesto e convin-
cente sobre o que está acontecendo no mercado e com sua concorrência. Se 
muitas pessoas começarem a falar sobre a mudança que propõe, a urgência 
pode desenvolver-se e alimentar-se.

Etapa 2: Forme uma Coalizão Poderosa
Convença as pessoas que a mudança é necessária. Isso geralmente exige uma 
liderança forte e um apoio visível das pessoas-chave dentro de sua organi-
zação. Pode encontrar líderes de mudança eficazes em toda a sua organiza-
ção - eles não seguem necessariamente a hierarquia tradicional da empresa. 
Para liderar a mudança, é preciso reunir uma coalizão ou equipa de pessoas 
influentes cujo poder vem de uma variedade de fontes, incluindo cargo, sta-
tus, especialização e importância política. Uma vez formada, sua “coalizão de 
mudança” precisa de trabalhar em equipa, continuando a construir urgência 
e impulso em torno da necessidade de mudança. Faça com que eles sintam 
que são importantes dentro da equipa.

Etapa 3: criar uma visão para a mudança
Crie uma visão que defina claramente para onde a organização está a ir. 
Quando tem uma visão clara, os membros da sua equipa sabem porque estão 
trabalhando na iniciativa de mudança e o restante da equipa sabe porque a 
sua equipa está a fazer a mudança. Uma visão clara pode ajudar todos a en-
tender porque está a perdir-lhes que façam alguma coisa. Quando as pessoas 
veem por si mesmas o que está a tentar alcançar, as diretivas que elas rece-
bem tendem a fazer mais sentido.

Etapa 4: comunique a visão
Criar a visão não é o suficiente para implementar a mudança. Precisa de co-
municar a sua visão com frequência e poder, e incorporá-la em tudo o que 
faz. Fale sobre isso todas as oportunidades que tiver - isso pode acontecer em 
reuniões ou apenas a conversar durante o almoço. Enquando mantiver tudo 
fresco na mente de todos, eles se lembrarão e responderão a isso. No entanto, 
o que faz é muito mais importante do que o que diz. Demonstrar o tipo de 
comportamento que quer dos outros.

Passo 5: Remover Obstáculos
Nenhuma mudança ocorre sem obstáculos. Há sempre pessoas que resistem 
à mudança. Cuidado com os obstáculos e remova-os assim que eles aparece-
rem. Coloque em prática a estrutura para a mudança e verifique continua-
mente as barreiras. Remover obstáculos aumentará o moral de sua equipa e 
ajudará a mudança a seguir em frente.
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Passo 6: Criar Vitórias a Curto Prazo
Dê à sua empresa um gostinho de vitória no início do processo de mudan-
ça. Vitórias rápidas são a melhor maneira de manter o ritmo, porque nada 
motiva mais do que o sucesso. Crie não apenas um objetivo de longo prazo, 
mas também metas de curto prazo. Com ganhos rápidos, a sua equipa terá 
uma grande satisfação e a empresa verá imediatamente as vantagens da sua 
iniciativa de mudança.

Etapa 7: Construir sobre a mudança
Muitos projetos de mudança falham porque a vitória é declarada cedo de-
mais. A verdadeira mudança é profunda. Ganhos rápidos são apenas o co-
meço do que precisa de ser feito para alcançar uma mudança de longo prazo. 
Cada sucesso oferece uma oportunidade de desenvolver o que correu bem e 
identificar o que pode melhorar.

Etapa 8: Ancorar as mudanças na cultura corporativa
Finalmente, a mudança deve tornar-se parte do núcleo da sua organização. 
“Em última análise, mude quando se torna a maneira como fazemos as coi-
sas por aqui, quando se infiltra na corrente sanguínea do corpo corporativo” 
(John Kotter). Use mecanismos para integrar a mudança no quotidiano das 
pessoas e na cultura corporativa. Também é importante que os líderes da sua 
empresa continuem a apoiar a alteração. Se perderes o apoio dessas pessoas, 
pode acabar de volta onde começou.

Cada um dos passos que Kotter delineia no seu processo é importante, mas 
nenhum pode ser tão crucial quanto o primeiro. Kotter observou que para 
que a mudança aconteça, pelo menos 75% da administração da empresa pre-
cisa estar de acordo. É por isso que é tão importante dedicar tempo e esforço 
para criar a urgência necessária para convencer outras pessoas a participar 
nos seus projetos de mudanças.

Resposta para alterar

No mundo corporativo em constante mudança, quem acolhe as mudanças 
permanece à frente da concorrência. Mas tem que trabalhar muito para mu-
dar uma organização com sucesso. Quando planeia com cuidado e cria a base 
adequada, a implementação da mudança pode ser muito mais fácil e assim 
aumenta as probabilidades de sucesso. Se é muito impaciente e espera mui-
tos resultados cedo demais, é mais provável que seus planos de mudança 
fracassem.
Crie um senso de urgência, treine poderosos líderes de mudança, construa 
uma visão e efetivamente comunique-a, remova obstáculos, crie ganhos rá-
pidos e aproveite o seu momento. Se fizer estas coisas, poderá ajudar a trans-
formar a mudança na sua cultura organizacional. É o momento que pode 
declarar vitória.
Os indivíduos geralmente têm três respostas diferentes à mudança. Alguns 
serão óbvios no seu apoio (aceleradores) ou na sua oposição (resistentes), 
enquanto outros aceitam o fato de que algum grau de mudança é inevitável 
(canalizadores).
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• Aceleradores: As pessoas deste grupo estão interessadas em acelerar as 
mudanças que vão chegando. Essas são as pessoas que normalmente 
se sentem marginalizadas ou não atingidas pelo status quo e realmente 
querem mudanças. 

• Resistentes: O segundo grupo são os Resistores que, como o próprio 
nome indica, são conservadores com relação a alguma mudança em po-
tencial e resistirão a essa mudança. Resistores são tipicamente aqueles 
que derivam seu senso de identidade e posição do status quo (como as 
elites) e para quem qualquer mudança do estado atual das coisas é inde-
sejável.

• Canalizadores: O terceiro grupo são os canalizadores. Estes são as partes 
interessadas que reconhecem que a mudança está a chegar, geralmen-
te aceitam que algum grau de mudança é inevitável e, portanto, tentam 
canalizá-la o máximo possível para alinhar-se com suas preferências e 
valores.

Identificar a resistência à mudança e geri-la rapidamente é vital para o seu 
processo de gestão de mudanças; a falha em fazê-lo pode inviabilizar até mes-
mo a mudança mais cuidadosamente planeada. Reforçar apenas os apoiantes 
não garantirá um processo de mudança bem-sucedido.
O primeiro passo para superar a resistência é entender porque está lá a re-
sistência. A principal razão para a resistência é que a mudança exige que os 
funcionários alterem suas identidades individuais e organizacionais existen-
tes. Depois de identificar as verdadeiras fontes de resistência à mudança, po-
des trabalhar para resolvê-las. Isso pode exigir atenção individual. A seguir, 
algumas dicas para lidar com a resistência depois que identificares a causa.

• Pergunte aos resistentes para explicar porque estão resistentes. Pode 
aprender algo que não sabia antes e até melhorar o processo de mudança.

• Demonstre os benefícios na adoção da mudança. Pode usar ganhos pes-
soais, como potencial aumento de salário, reconhecimento, oportunida-
des de promoção, etc..

• Se a resistência se deve ao receio geral do que a mudança pode significar 
para eles, considere colocar a pessoa numa equipa que está envolvida 
em como implementar a mudança. Por exemplo, uma pessoa da linha 
de frente pode ter medo de que os tomadores de decisão de nível supe-
rior não entendam exatamente como a mudança os afetará no dia-a-dia. 
Colocar essa pessoa na equipa de implantação permite que ela entenda o 
processo e também forneça informações valiosas.

• Discutir a mudança em reuniões amplas para colocar todos no mesmo 
nível e fornecer a todos as mesmas informações.

• Embora seja desagradável considerar, indivíduos que permanecem re-
sistentes podem ter que deixar a organização. Além disso, a formação de 
novos funcionários é mais caro e o conhecimento será perdido. Lembre-
-se de que a maioria dos funcionários acabará adotando a mudança se 
receber os incentivos corretos, as informações e o apoio corretos.
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8. Gestão de Crises

A gestão de crises é o processo pelo qual uma organização lida com um even-
to importante que ameaça prejudicar a organização, os seus colaboradores 
ou o público em geral. Se um terramoto destrói a infraestrutura, se hackers de 
computador fecham toda a intranet de uma empresa ou um gerente-chave 
deixa a empresa sem reposição - todos esses eventos devem ser resolvidos 
imediatamente.

Muitos modelos diferentes de Gestão de Crise existem nos setores públicos e 
privados. Esta secção argumenta que Gestão de Crise pode ser melhor defini-
da pelo seguinte modelo de processo de seis etapas:

Fase 1: Evitando a Crise
As crises são imprevisíveis, mas não precisam de ser totalmente inesperadas. 
Como gerente, tem que preparar-se para as crises quando as coisas estão a 
correr bem. A chave para uma boa preparação não é apenas o planeamento 
da gestão de crises, mas também a implementação de treino e exercícios.
Inclua o planeamento de crises no seu processo geral de planeamento estra-
tégico e converse com pessoas de outras áreas da sua empresa sobre os riscos 
no seu setor.
• Realize a análise SWOT: Descubra os pontos fortes e fracos da sua em-

presa, bem como oportunidades e ameaças para o seu negócio.
• Desenvolver uma lista de risco de crise: Quais são as piores coisas que 

poderiam correr mal? E quais são as crises mais prováveis que podem 
ocorrer?

Etapa 2: Preparando-se para gerir a crise
Numa segunda etapa, uma instituição deve desenvolver um plano de crise. 
Considere tudo o que pode acontecer e avalie os custos, se necessário. Depois 
de selecionar o cenário hipotético e possíveis consequências, ele deve debater 
os tipos de decisões que terão que ser tomadas.
• Realize uma verificação da realidade do seu plano, analisando possíveis 

efeitos colaterais.
• Forme uma equipa de gestão de crise e crie um plano de comunicação 

com pessoas-chave.
• Pense que recursos serão necessários para lidar com a crise.

Etapa 3: Enfrentando a Crise
Nesta fase, tem que enfrentar situações desagradáveis - as coisas tornam-se 
sérias! Mas a situação atual é uma crise? Neste estágio tens que caracterizar 
o evento e avaliar o tamanho da crise. Além disso, precisas avaliar honesta-
mente como administrar a situação.
• Estime o tamanho da crise: quantas pessoas estão envolvidas? Quem e 

onde estão?
• Organize uma equipa o mais rápido possível.
• Obtenha todas as informações que pode obter sobre o que está a aconte-

cer.
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Estágio 4: Contendo a Crise
A quarta etapa é sobre controlo de danos e comunicação. Tem de tomar de-
cisões - e tem que fazê-las rapidamente. Esteja em cena e mostre presença 
física, responda ao seu pessoal e transmita-lhes as informações críticas.
• Pare rumores e informações falsas. Procure as principais pessoas que 

precisam saber e fazer isso rapidamente.
• Se apegue aos fatos e torne sua mensagem direta e confiante.
• Comunicar honestamente (caso contrário, as pessoas podem culpá-lo por 

falha).

Estágio 5: Resolvendo as Crises
A crise exige uma tomada de decisão rápida e confiante. Portanto, os geren-
tes não devem ficar paralisados quando não há procedimentos operacionais 
padrão. Muitas vezes, eles só precisam confiar no seu julgamento e agir. Ao 
tomar decisões, garanta que a segurança das pessoas seja sempre priorizada 
e que compreende novos desenvolvimentos.
• Concentre-se no que está em seu controle e ignore o que não está.
• Ajude todos a trabalhar juntos e reunir pessoas para atuar como uma 

equipa.
• Evite culpar os outros.

Estágio 6: aprendendo com a crise
Uma vez que a crise passou, pode usar a experiência e fazer mudanças para 
se preparar para crises semelhantes. Um gerente deve rever como a crise foi 
tratada e planear com antecedência.
• Tente descobrir se houve sinais de aviso que pode ter ignorado.
• Avaliar o que fez correctamente e o que poderia melhorar.
• Obtenha informações de todos.
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9. Ética Empresarial

A ética nos negócios lida com diretrizes morais e boa gestão corporativa. As 
empresas devem estabelecer padrões elevados e aderir a certas práticas co-
merciais comuns. Neste capítulo, abordaremos os fundamentos da ética nos 
negócios, responsabilidade social e sustentabilidade.

Ética e Lei
Éticas são diretrizes morais que governam o bom comportamento. Hoje, 
muitas pessoas acreditam que os negócios são, de alguma forma, antiéticos 
ou amorais. Vários escândalos em todo o mundo sobre atividades comerciais 
indesejáveis, como poluição de rios, a exploração de trabalhadores, suborno 
a funcionários e a deceção de consumidores têm destacado o modo antiético 
pelo qual algumas empresas têm levado os seus negócios.
No entanto, apenas porque tais irregularidades ocorrem, não significa que 
não existam alguns tipos de valores ou princípios que conduzam tais deci-
sões. Afinal, até mesmo o que poderíamos pensar como “ruim” ainda é uma 
espécie de ética. E claramente, faz sentido tentar entender por que essas deci-
sões são tomadas em primeiro lugar e, de fato, tentar descobrir se decisões e 
abordagens de negócios mais aceitáveis podem ser desenvolvidas.
Muitas atividades comerciais diárias exigem a manutenção de padrões éticos 
básicos, como honestidade, confiabilidade e cooperação. Atividade empresa-
rial seria impossível se os diretores corporativos mentissem sempre; se com-
pradores e vendedores nunca confiassem uns nos outros; ou se os funcioná-
rios se recusassem a se entreajudar.
Ética nos negócios é o estudo de situações de negócios, atividades e decisões 
em que as questões de certo e errado são abordadas.
Vale a pena salientar que, por “certo” e “errado”, queremos dizer moralmente 
certo e errado, por oposição, por exemplo, comercialmente, estrategicamente 
ou financeiramente. Além disso, por ética dos negócios, não queremos di-
zer apenas negócios comerciais, mas também organizações governamentais, 
grupos de pressão, empresas sem fins lucrativos, instituições de caridade e 
outras organizações.
Então, comportar-se com ética é fazer o que é moralmente correto. Mas a lei 
também é sobre questões de certo e errado, correto? Isso é verdade e há uma 
sobreposição entre ética e lei. No entanto, os dois conceitos não são equiva-
lentes e o comportamento ético não é exatamente o mesmo que se comportar 
legalmente:
• Ética é sobre o que é moralmente correto e o que é moralmente errado. 

Exemplo: Na sexta-feira santa que antecede a Páscoa, gerente pode dar 
tolerância de ponto todo o dia.

• Lei é sobre o que é legal e o que é ilegal. Exemplo: Na sexta-feira santa 
que antecede a Páscoa, governo pode dar tolerância de ponto apenas no 
segundo período.
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Muitas questões morais não são explicitamente cobertas pela lei. Por exem-
plo, em muitos países, não há lei que impeça empresas de testar seus pro-
dutos em animais, vender armas a regimes opressivos ou impedir que seus 
funcionários se associem a um sindicato - decisões que muitas pessoas defi-
niriam como antiéticas.
Da mesma forma, há questões que são cobertas pela lei, mas não são real-
mente sobre ética. Por exemplo, a lei sobre se se deve conduzir à direita ou à 
esquerda da estrada não é uma decisão ética.
O problema de tentar tomar decisões nas áreas da ética nos negócios, ou onde 
os valores podem estar em conflito, significa que muitas das questões co-
locadas são ambíguas. Pode simplesmente não haver uma resposta “certa” 
definitiva para muitos problemas de ética nos negócios. E como é o caso de 
questões como o teste animal de produtos, remuneração de executivos, téc-
nicas de vendas persuasivas ou trabalho infantil, os problemas de ética nos 
negócios também tendem a ser muito controversos.
Portanto, a ética nos negócios não é aprender procedimentos e fatos específi-
cos para tomar decisões objetivamente corretas - mas deve ajudá-lo a tomar 
melhores decisões.

Responsabilidade Social
Alguns gerentes acreditam que o único dever da empresa é fazer lucro. Em 
sua opinião, cabe ao governo determinar quais devem ser as leis. Um negócio 
lucrativo beneficia a sociedade criando empregos, aumentando o padrão de 
vida de seus proprietários e de seus empregados. As corporações pagam os 
impostos que apoiam a ação social do governo.
Hoje, mais e mais especialistas tendem a desencorajar essa visão. A ética em-
presarial baseia-se no pressuposto de que as empresas devem aderir a uma 
abordagem socialmente responsável à tomada de decisões, denominada 
abordagem de responsabilidade social. Os proponentes dessa abordagem 
acreditam que as corporações têm obrigações sociais que vão além de maxi-
mizar os lucros.
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) lida com ações que afetam uma 
variedade de partes no ambiente de uma empresa. Uma empresa socialmen-
te responsável mostra-se preocupada com todo meio envolvente - qualquer 
pessoa que, como proprietários, funcionários, clientes e as comunidades em 
que faz negócios, tenha uma “participação” ou interesse nela.
A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é um modelo de negócios au-
torregulado que ajuda uma empresa a ser socialmente responsável - para si 
mesma e para seu meio envolvente.
Reconhecendo a importância da responsabilidade social para seus clientes, 
muitas empresas agora concentram-se e praticam algumas categorias amplas 
de RSC:
• Esforços ambientais: Um dos principais focos da responsabilidade social 

corporativa é o meio ambiente. As empresas, independentemente do ta-
manho, poluem o meio ambiente. Quaisquer passos que possam tomar 
para reduzir essa poluição são considerados bons para a empresa e para 
a sociedade.

• Filantropia: As empresas também podem praticar a responsabilidade so-
cial doando dinheiro, produtos ou serviços para causas sociais. Empresas 
maiores tendem a ter muitos recursos que podem beneficiar instituições 
de caridade e programas comunitários locais.
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• Práticas trabalhistas éticas: Ao tratar os funcionários de forma justa e 
ética, as empresas também podem demonstrar a sua responsabilidade 
social corporativa.

• Voluntariado: participar de eventos voluntários diz muito sobre a since-
ridade de uma empresa. Ao fazer boas ações sem esperar nada em troca, 
as empresas podem expressar sua preocupação por questões específicas 
e apoio a determinadas organizações.

Para realizar várias metas de RSC, os fundadores da fabricante americana de 
gelados Ben & Jerry’s, Ben Cohen e Jerry Greenfield criaram a “Ben & Jerry’s 
Foundation”. A empresa definiu o padrão ao doar 7,5% de seus lucros antes 
de impostos para instituições de caridade. Organizações em todo o mundo, 
como Ben e Jerry,esforçam-se para “mostrar um profundo respeito pelos se-
res humanos”, quer trabalhem para a empresa ou não. A fundação concede 
mais de US $ 1,8 milhão por ano para financiar ações comunitárias, mudan-
ças sociais e outras iniciativas de sustentabilidade.

Sustentabilidade
Diante de problemas globais crescentes, como poluição ambiental, mudanças 
climáticas ou descarte de lixo, tem sido amplamente sugerido que os objeti-
vos e as consequências dos negócios hoje exigem um redefinição radical. Um 
conceito em particular parece ter sido amplamente promovido como o novo 
quadro para avaliar não apenas as atividades empresariais, mas também o 
desenvolvimento industrial e social em geral. Esse conceito é sustentabilida-
de.
Por muito tempo, sustentabilidade como conceito foi amplamente sinónimo 
de sustentabilidade ambiental. Hoje, o conceito de sustentabilidade foi am-
pliado para incluir não somente considerações ambientais, mas também con-
siderações económicas e sociais.
Sustentabilidade refere-se à manutenção a longo prazo de sistemas de acor-
do com considerações ambientais, económicas e sociais.

Todas as empresas devem ganhar dinheiro. Mas algumas empresas percebem 
que podem fazer mais. O triple bottom line (TBL) é um conceito que amplia o 
foco de uma empresa no resultado financeiro para incluir considerações so-
ciais e ambientais. O conceito foi introduzido em 1994 por John Elkington e 
as três linhas de fundo são muitas vezes referidas como os três P ou os três 
pilares da economia sustentável:
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Pessoas: As empresas que seguem a forma tripla de fazer negócios pensam 
no impacto que suas ações exercem sobre todas as pessoas envolvidas. Isso 
pode incluir agricultores, fornecedores de matérias-primas e outros gastos 
gerais de fabrico até o CEO da empresa. O bem-estar de todos é tomado em 
consideração. A empresa oferece assistência médica, boas horas de trabalho, 
um local saudável e seguro para trabalhar e oportunidades de formação.
Planeta: As empresas de linha tripla esforçam-se para reduzir ou eliminar 
poluição ecológica. Eles esforçam-se para a sustentabilidade, reconhecendo 
o fato de que “ir verde” pode ser mais rentável a longo prazo. Mas não é 
apenas sobre o dinheiro. Empresas de linha de frente triplo olham para todo 
o ciclo de vida de suas ações e tentam determinar o verdadeiro custo do que 
estão fazendo em relação ao meio ambiente.

Lucro: O resultado financeiro é o que todas as empresas compartilham, quer 
estejam usando linha tripla ou não. Ao olhar para o lucro a partir de um 
ponto de vista triplo, a ideia é que os lucros ajudem a capacitar e sustentar a 
comunidade como um todo, e não fluam apenas para o CEO e os acionistas.
Em 2016, a gigante sueca de móveis IKEA registou vendas de US $ 37,6 bi-
lhões. No mesmo ano, a empresa obteve lucro ao reciclar os resíduos em al-
guns de seus produtos mais vendidos. Antes, esse desperdício custara à em-
presa mais de US $ 1 milhão por ano.

Organizações sustentáveis reconhecem que o lucro não se opõe às pessoas 
ou ao planeta. De acordo com J. Yarrow, diretor de sustentabilidade de IKEA 
para o Reino Unido, “Nós não fazemos isso porque somos amantes de árvo-
res, fazemos isso porque é muito rentável”.

Embora a linha tripla exista há décadas, eventos como a crise financeira de 
2008, o derramamento de óleo da BP e a mudança climática representam um 
foco quase constante na ética corporativa e na responsabilidade social corpo-
rativa.
Para as empresas, mudar as operações para minimizar riscos e combater as 
mudanças climáticas exige muito tempo e dinheiro. Mas um investimento 
inicial em sustentabilidade corporativa pode compensar. Vários estudos pro-
vam que as empresas que trataram a sustentabilidade com seriedade - fa-
zendo um caso de negócio e estabelecendo metas concretas - foram as que 
lucraram com atividades sustentáveis.



LIÇÕES DO MÓDULO HABILIDADES ESSÊNCIAIS DE GESTÃO

45

10. Gestão do tempo

Gestão do tempo é o processo de planear e exercer controlo sobre a quantida-
de de tempo gasto em atividades específicas, especialmente para aumentar a 
eficácia ou a eficiência. Tradicionalmente, a gestão do tempo referia-se ape-
nas a atividades comerciais ou de trabalho, mas hoje o termo foi ampliado 
para incluir atividades pessoais também. Um sistema de gestão de tempo é 
uma combinação projetada de processos, ferramentas, técnicas e métodos.
Encontrar uma estratégia de gestão de tempo que funcione melhor, depende 
de sua personalidade, capacidade de auto-motivação e nível de autodisci-
plina. Ao incorporar algumas das dez etapas abaixo, pode gerir com mais 
eficiência seu tempo:

1. Saiba como gasta o seu tempo
Descubra quanto tempo normalmente gasta em atividades e avalie os resul-
tados. Determine que tarefas exigem mais tempo; determine a hora do dia em 
que é mais produtivo; e analise onde a maior parte do seu tempo é dedicado.

2. Definir prioridades
Uma das maneiras mais fáceis de priorizar é criar uma lista de tarefas. Colo-
que as tarefas mais importantes no topo e resolva-as primeiro. Apenas tome 
cuidado para não permitir que a lista fique fora de controlo e não mantenha 
várias listas ao mesmo tempo.

3. Use uma ferramenta de planeamento
Use uma ferramenta de planeamento pessoal para melhorar sua produtivida-
de - e mantenha-a contigo. Exemplos de ferramentas de planeamento pessoal 
incluem planeadores eletrónicos, diários de bolso, calendários, programas de 
computador, notebooks e seu smartphone.

4. Organize-se
Desorganização resulta em má gestão de tempo. Implemente um sistema que 
permita manipular informações de maneira eficaz. Isso não é verdade apenas 
para a sua estante de mesa e escritório, mas também para os arquivos de seu 
computador e seus e-mails.

5. Programe o seu tempo adequadamente
Planeie as suas tarefas mais desafiadoras para quando tem mais energia e 
bloqueie tempo para suas atividades de alta prioridade. No entanto, tente 
limitar o horário programado a 70% do seu dia, deixando algum tempo para 
atividades criativas, como planeamento, pensamento e leitura.

6. Delegue: Obtenha ajuda dos outros
Identifique tarefas que outras pessoas podem fazer e, em seguida, selecione a 
pessoa apropriada para executá-las. Seja específico na definição do trabalho, 
mas permita que a pessoa tenha liberdade para personalizar a tarefa. Por fim, 
não se esqueça de recompensar a pessoa por um trabalho bem feito.
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7. Pare de procrastinar ou adiar tarefa
Algumas tarefas parecem esmagadoras, algumas parecem desagradáveis. 
Tente dividir as tarefas em segmentos menores, que exigem menos tempo e 
resultam em prazos realistas. Se tem dificuldades em começar, peça ajuda a 
colegas.

8. Gerir Tempo esbanjado
Diminua ou elimine o tempo gasto em atividades impostas por outras pes-
soas (por exemplo, não agende reuniões, a menos que sejam necessárias, e 
peça à secretária que não marque compromissos durante períodos em que 
tem muito trabalho a fazer).

9. Evite multitarefa
Multitarefa não economiza tempo. Na verdade, o oposto geralmente é verda-
deiro: perde-se tempo ao mudar de uma tarefa para outra, resultando numa 
perda de produtividade. Mantenha o foco no seu problema atual em vez de 
tentar lidar com dez problemas de uma só vez.

10. Obtenha tempo para si mesmo
O cuidado e atenção que dás a ti mesmo é um importante investimento de 
tempo. Agendamento de tempo para relaxar pode ajudá-lo a rejuvenescer 
fisicamente e mentalmente. Para reduzir o stresse, deve recompensar-se por 
um sucesso na gestão de tempo.

Independentemente das estratégias de gestão de tempo que usa, deve reser-
var algum tempo para avaliar como elas funcionaram para si. Tente encontrar 
um equilíbrio saudável entre trabalho e vida doméstica. Concentre-se nas 
tarefas que são mais importantes na sua vida. Invista tempo suficiente em 
seu próprio bem-estar pessoal. Lembre-se sempre de que a gestão do tem-
po bem-sucedido hoje pode resultar em maior felicidade pessoal, maiores 
realizações em casa e no trabalho, maior produtividade e um futuro mais 
satisfatório.
Para ser um ótimo gerente, deve ter um extenso conjunto de habilidades - 
desde gestão de tempo e delegação até comunicação e motivação. É por isso 
que é tão importante melhorar continuamente as suas habilidades. Espera-
mos que este módulo lhe tenha proporcionado uma boa compreensão e uma 
visão completa das habilidades de gestão mais importantes e que o ajude a 
ter sucesso no mundo dos negócios de hoje.

Obrigado por concluir este módulo e boa sorte com o teste!
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Bem-vindo ao módulo Estratégias e Operações!
No mundo competitivo dos negócios de hoje, os gerentes eficazes precisam 
de entender as diferenças e semelhanças entre o lado operacional e o lado 
estratégico dos negócios. Eles precisam entender e reunir os dois conceitos.
O conhecimento profundo de como a estratégia e as operações podem 
funcionar em paralelo uma com a outra, proporcionará melhor desempenho 
e competitividade para a organização.
Compreender a tensão existente entre essas duas funções de negócios ajudará 
os gerentes a reconhecer maneiras de reconciliar essas diferenças. Quando 
isso acontece, os gerentes verão maneiras de desempenhar um papel em 
cada um desses aspetos importantes do negócio e começarão a identificar 
oportunidades estratégicas

LIÇÕES DO MÓDULO ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES

1. Introdução

Para fornecer maior clareza, pense em operações e estratégia como dois mo-
tores separados, mas relacionados, no mesmo barco. Ambos os motores im-
pulsionam o barco para a frente. Enquanto o movimento para frente pode 
ocorrer com apenas um motor, o barco move-se mais rapidamente e respon-
de melhor se ambos os motores estiverem a funcionar de forma eficiente.



LIÇÕES DO MÓDULO ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES

48

Cada motor é importante e cada mecanismo requer combustível, manuten-
ção e atenção habilidosa para que a capacidade do barco de fornecer resulta-
dos seja otimizada.
Pense na organização como um grande barco. Se concentrarmos toda a nossa 
atenção, esforço e recursos exclusivamente no lado operacional do negócio, 
colocamos toda a organização em risco. Esse risco vem do mecanismo opera-
cional em execução mais difícil.
Estar tão focado nas operações pode parecer a coisa mais inteligente a fazer 
no momento, mas, a longo prazo, a sua eficiência pode ser prejudicada. Exe-
cutar um motor com força pode levá-lo rapidamente a uma direção que lhe 
vai sair pela culatra, levando com ele sua futura vantagem competitiva. A 
ideia de se concentrar apenas no motor estratégico é igualmente ruim.
Sem a capacidade operacional de implementar ou tirar proveito de nossas 
perceções sobre futuras inovações, processos ou necessidades de mercado, 
todos os esforços para nossa estratégia e planeamento serão em vão. Deve-
mos entender e equilibrar os dois lados do negócio e, para fazer isso, é neces-
sária uma maior compreensão.
Na primeira parte deste módulo (capítulos 2-4), aprenderá os fundamentos 
da Gestão Estratégica. Na segunda parte deste módulo (capítulos 5-8), discu-
tiremos ferramentas e modelos essenciais de Gestão de Operações.
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2. Gestão Estratégica

A gestão estratégica é o planeamento, monitoramento, análise e avaliação 
contínuos de tudo o que é necessário para uma organização atingir suas 
metas e objetivos. Nos primeiros capítulos desta disciplina, discutiremos as 
ferramentas de gestão estratégica mais importantes que todos os gerentes 
precisam de entender.

Definindo “Estratégia”

A palavra “estratégia” é derivada da palavra grega “stratçgos”
- uma combinação de stratus (que significa exército) e “ago” (que significa 
líder / movimento).

Estratégia é uma ação que os gerentes tomam para atingir objetivos da orga-
nização. Estratégia também pode ser definida como uma direção geral defi-
nida para a empresa e suas componentes a fim de alcançar um estado dese-
jado no futuro. A estratégia resulta do detalhado processo de planeamento 
estratégico.
Uma estratégia é integrar atividades organizacionais e utilizar e alocar os 
recursos escassos dentro do ambiente organizacional para atender aos objeti-
vos atuais. Ao planear uma estratégia, é essencial considerar que as decisões 
não são tomadas no vácuo e que qualquer ato realizado por uma empresa 
provavelmente será atendido por uma reação dos afetados: concorrentes, 
clientes, funcionários ou fornecedores.
A estratégia também pode ser definida como o conhecimento dos objetivos, 
a incerteza dos eventos e a necessidade de levar em consideração o compor-
tamento provável ou real dos outros. A estratégia é o modelo de decisões 
de uma organização que mostra seus objetivos e metas, reduz as principais 
políticas e os planos para atingir esses objetivos e define o negócio que a em-
presa deve seguir, o tipo de organização económica e humana que deseja ser 
e a contribuição que pretende dar aos seus acionistas, clientes e à sociedade 
em geral.

Mas porque é que uma estratégia é tão importante?
• Uma estratégia é significativa porque é possível prever o futuro. Sem 

uma previsão perfeita, as empresas devem estar prontas para lidar com 
os eventos incertos qe constituem o ambiente de negócios.

• Uma estratégia lida com desenvolvimentos de longo prazo em vez de 
operações de rotina, isto é, trata da probabilidade de inovações ou novos 
produtos, novos métodos de produção ou novos mercados a serem de-
senvolvidos no futuro.

• Uma estratégia é criada para levar em conta o comportamento provável 
de clientes e concorrentes. Estratégias que lidam com funcionários irão 
prever o comportamento do funcionário.
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Uma estratégia é um roteiro bem definido de uma organização. Define a mis-
são global, visão e direção de uma organização. O objetivo da estratégia é 
maximizar os pontos fortes de uma organização e minimizar os pontos fortes 
dos concorrentes. Estratégia, em suma, é o elo entre “onde estamos” e “onde 
queremos estar”.
Uma estratégia é um roteiro de uma organização e define a sua missão, visão 
e objetivo.

Gestão Estratégica
Processo de gestão estratégica significa definir a estratégia da organização. 
Também é definido como o processo pelo qual os gerentes fazem a escolha 
de um conjunto de estratégias para a organização que permitirá alcançar um 
melhor desempenho. A gestão estratégica é um processo contínuo que avalia 
os negócios e setores nos quais a organização está envolvida; avalia os seus 
concorrentes; e fixa metas para atender a todos os concorrentes atuais e futu-
ros e, em seguida, reavalia cada estratégia.
O processo de gestão estratégica tem os seguintes quatro passos:

1. Análise Ambiental
Análise ambiental refere-se a um processo de recolha, análise e fornecimento 
de informações para fins estratégicos. Ajuda na análise dos fatores internos e 
externos que influenciam uma organização. Após a execução do processo de 
análise ambiental, a administração deve avaliá-lo continuamente e esforçar-
-se para melhorá-lo.

2. Formulação de Estratégia
A formulação da estratégia é o processo de decidir o melhor curso de ação 
para atingir os objetivos organizacionais e, assim, alcançar o propósito orga-
nizacional. Depois de realizar a análise do ambiente, os gerentes formulam 
estratégias corporativas, comerciais e funcionais.

3. Implementação da Estratégia
A implementação da estratégia implica fazer a estratégia funcionar como 
pretendido ou colocar a estratégia escolhida pela organização em ação. A im-
plementação da estratégia inclui projetar a estrutura da organização, distri-
buir recursos, desenvolver o processo de tomada de decisão e gerir recursos 
humanos.

4. Avaliação da Estratégia
Avaliação da estratégia é a etapa final do processo de gestão da estratégia. As 
principais atividades de avaliação estratégica são: avaliar os fatores internos 
e externos que são a raiz das estratégias atuais, medir o desempenho e tomar 
ações corretivas. A avaliação garante que a estratégia organizacional, assim 
como a sua implementação, atende aos objetivos organizacionais.
Esses componentes são etapas executadas, em ordem cronológica, ao criar 
plano de gestão estratégico. As empresas presentes que já criaram um plano 
de gestão estratégica voltarão a essas etapas de acordo com os requisitos da 
situação, para fazer alterações essenciais. No entanto, a gestão estratégica é 
um processo contínuo. Portanto, deve-se perceber que cada componente in-
terage com os outros componentes e que essa interação geralmente acontece 
em coro.
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Lembre-se: a gestão estratégica é um processo contínuo.

Vantagem competitiva

Diz-se que uma organização tem uma vantagem competitiva se sua rentabi-
lidade é maior do que a rentabilidade média de todas as empresas do setor. 
Mas não existe apenas uma maneira correta de medi-lo e pelo motivo certo. 
Quase tudo pode ser considerado como vantagem competitiva, por ex. maior 
margem de lucro, maior retorno sobre os ativos, recurso valioso, como repu-
tação da marca ou competência exclusiva na produção.
Toda empresa deve ter pelo menos uma vantagem para competir com sucesso 
no mercado. Se uma empresa não consegue identificar uma ou simplesmente 
não a possui, os concorrentes logo superam a concorrência e forçam a empre-
sa a sair do mercado.
Uma organização pode atingir uma vantagem sobre seus concorrentes das 
duas maneiras a seguir:
• Através de mudanças externas

Quando fatores externos mudam, muitas oportunidades podem apare-
cer que, se forem aproveitadas, podem trazer muitos benefícios para a 
organização. Uma empresa também pode ganhar vantagem sobre seus 
concorrentes quando é capaz de responder a mudanças externas mais ra-
pidamente do que outras organizações.

• Através de mudanças internas
Uma empresa pode obter vantagem de custo ou diferenciação quando 
desenvolve recursos raros, competências únicas ou através de processos 
e produtos inovadores.

Embora existam muitas maneiras de obter vantagem, o famoso economista 
americano Michael Porter identificou dois tipos básicos de vantagem compe-
titiva: vantagem de custo e diferenciação.



• Vantagem de Custo
Uma empresa pode alcançar um desempenho superior produzindo pro-
dutos ou serviços de qualidade semelhantes, mas a custos menores. A 
empresa que tenta obter vantagem de custo está a procurar uma estra-
tégia de liderança de custo. Margens de lucro mais altas levam a novas 
reduções de preço, mais investimentos em inovação de processo e, em 
última análise, maior valor para os clientes.

• Vantagem de diferenciação
A vantagem de diferenciação é alcançada oferecendo produtos e serviços 
exclusivos e cobrando um preço elevado. A estratégia de diferenciação é 
usada nessa situação e a empresa posiciona-se mais em branding (gestão 
da marca), publicidade, design, qualidade e desenvolvimento de novos 
produtos, em vez de eficiência, terceirização ou inovação de processo. 
Os clientes estão dispostos a pagar preços mais altos apenas por recursos 
exclusivos e pela melhor qualidade.

Uma organização que é capaz de superar seus concorrentes por um longo 
período tem uma vantagem competitiva sustentável.
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3. Análise Ambiental

A análise ambiental é um processo para identificar todos os elementos exter-
nos, o que pode afetar o desempenho da organização. É uma base essencial 
para todas as estratégias de negócios. Neste capítulo, discutiremos as duas 
técnicas mais populares: a análise PESTLE e as Cinco Forças de Porter.

Análise PEST
PEST-Analise é uma ferramenta simples, mas poderosa, que ajuda a analisar 
o ambiente de negócios. Faz parte de uma análise externa ao conduzir uma 
análise estratégica ou fazer uma pesquisa de mercado e fornece uma visão 
geral dos diferentes fatores macro-ambientais a serem levados em conside-
ração.
As letras PEST significam Político, Económico, Social e Tecnológico. Algumas 
abordagens adicionarão fatores extra, como Legal e Ambiental (PESTLE-A-
nalises). No entanto, todas as abordagens são apenas variações de um tema. 
A principal importância é identificar os principais fatores do ambiente exter-
no mais amplo e incontrolável que pode afetar a organização.

A análise básica da PEST inclui quatro fatores:

• Político - Aqui os regulamentos do governo são avaliados em termos 
da sua capacidade de afetar o ambiente de negócios e os mercados de 
comércio. As principais questões abordadas nesta seção incluem estabi-
lidade política, diretrizes fiscais, regulamentos comerciais, regulamentos 
de segurança e leis trabalhistas.

• Económico - Através deste fator, a empresa examina as questões econó-
micas que estão destinadas a ter um impacto sobre a empresa. Isso inclui-
ria fatores como inflação, taxas de juros, crescimento económico, taxa de 
desemprego e políticas, e o ciclo de negócios seguido no país.
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Ao usar o PESTLE como uma ferramenta para análise, é possível obter so-
breposição entre um problema que pode ser colocado em duas seções. Por 
exemplo, os fatores legais estão frequentemente ligados a fatores políticos.
Como em todas as técnicas, há vantagens e desvantagens em usá-las para 
ajudar a planear uma estratégia organizacional. Por um lado, ele fornece 
uma estrutura simples e fácil de usar para sua análise. Ele ajuda a reduzir 
o impacto e os efeitos de possíveis ameaças à sua organização e fornece um 
mecanismo que permite que a sua organização identifique e explore novas 
oportunidades. Por outro lado, os usuários podem simplificar demais as in-
formações usadas para tomar decisões. Além disso, o processo tem que ser 
conduzido regularmente para ser eficaz e, muitas vezes, as organizações não 
fazem esse investimento.

• Social – Com o fator social, uma empresa pode analisar o ambiente so-
cioeconómico do seu mercado por meio de elementos como dados demo-
gráficos do cliente, limitações culturais, atitude de estilo de vida e edu-
cação. Com estes, uma empresa pode entender como as necessidades do 
consumidor são moldadas.

• Tecnológico – É avaliada aqui como a tecnologia pode impactar positi-
vamente ou negativamente a introdução de um produto ou serviço num 
mercado. Esses fatores incluem avanços tecnológicos, ciclo de vida das 
tecnologias e o papel da Internet.

Estendido para PESTLE 

Expandir a análise PEST para PESTLE adiciona mais dois fatores:
• Legal – Esses fatores incluem lei de discriminação, direito do consumidor, lei 

antitrust (monopólio), lei trabalhista e lei de saúde e segurança. Esses fatores po-
dem afetar o funcionamento duma empresa, seus custos e a procura por seus 
produtos.

• Ambientais - Esses fatores incluem aspetos ecológicos e ambientais, como clima 
e mudanças climáticas, que podem afetar especialmente setores como turismo, 
agricultura e seguros. Além disso, a crescente conscientização sobre os possíveis 
impactos da mudança climática está a afetar a maneira como as empresas ope-
ram.
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Para maximizar o benefício da análise PESTLE, ela deve ser usada regular-
mente numa organização. O impacto de um determinado fator externo pode 
ter consequências mais graves para uma divisão ou departamento em parti-
cular, e a técnica PESTLE pode ajudar a esclarecer porque é que a mudança 
é necessária. Além disso, essa técnica de análise deve ser usada em conjunto 
com outras ferramentas (como a SWOT) para produzir os melhores resulta-
dos.

Exemplo PESTLE

Vamos dar olhar para a empresa americana de café Starbucks. O ambiente 
macroeconómico em que a Starbucks opera é caracterizado pela última reces-
são económica global.
No entanto, os consumidores não reduziram o consumo de café e, em vez 
disso, estão a mudar para opções com preços mais baixos. Isso significa que a 
Starbucks ainda pode alavancar o poder de compra dos consumidores ofere-
cendo alternativas mais baratas.
Podemos usar a ferramenta PESTLE para rastrear o ambiente da empresa e 
analisar as consequências para a Starbucks:

1. Fatores Políticos:
O processo de abastecimento das matérias-primas da Starbuck atraiu atenção 
dos políticos no Ocidente e nos países de onde ela obtém as suas matérias-
-primas. Esta é a razão pela qual a Starbucks está interessada em aderir às 
normas sociais e ambientais e em seguir estratégias de terceirização apro-
priadas e em conformidade com as práticas de “Comércio Justo” que foram 
acordadas pelas corporações globais e pelos governos.

2. Fatores Económicos:
O principal fator económico externo para a Starbucks é a última recessão 
económica global, que prejudicou a rentabilidade de muitas empresas. No 
entanto, estudos mostraram que os consumidores, em vez de reduzir o con-
sumo de café, estão a optar por alternativas mais baratas, o que é uma opor-
tunidade para a Starbucks.

3. Fatores Sociais:
Embora a Starbucks possa oferecer alternativas mais baratas, como mencio-
nado anteriormente, ela deve fazê-lo sem sacrificar a qualidade e esse é o 
principal desafio sociocultural que a empresa enfrenta ao expandir sua base 
de consumidores para incluir os consumidores das camadas baixa e interme-
diária da pirâmide de renda.

4. Fatores Tecnológicos:
A empresa já introduziu recursos de Wi-Fi em seus pontos de venda para 
que os consumidores possam navegar na Web e fazer o seu trabalho enquanto 
tomam café. Além disso, introduziu cupões de desconto baseados em aplica-
tivos e pagamentos móveis.
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5. Fatores Legais:
A Starbucks tem de garantir que não entra em conflito com as leis e regula-
mentações dos países de onde origina suas matérias-primas, bem como os 
mercados domésticos dos Estados Unidos.

6. Fatores Ambientais:
Houve várias preocupações sobre as práticas de negócios da Starbucks por 
parte dos ativistas e dos próprios consumidores. Por conseguinte, a Starbu-
cks tem de ter em conta estas preocupações se tiver que continuar a manter a 
confiança que goza junto dos seus consumidores.

Conclusão
A análise prova que a Starbucks está operando em um ambiente externo re-
lativamente estável. A principal razão para isso é o fato de atuar no setor de 
Alimentos e Bebidas, o que significa que, apesar da recessão, os consumido-
res reduziram o consumo até certo ponto e não completamente. Portanto, a 
tarefa da Starbucks é reduzir os custos e aumentar o valor para que retenha 
sua base de consumidores e atraia a lealdade do consumidor.

Cinco Forças de Porter

O modelo Cinco Forças de Porter, em homenagem a Michael Porter, identi-
fica cinco forças que moldam todos os mercados e indústrias do mundo. As 
cinco forças são frequentemente usadas para medir a intensidade da compe-
tição, a atratividade e a rentabilidade de uma indústria ou mercado. Essas 
cinco forças são:
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• Facilidade de Entrada: Quão fácil é começar neste setor ou existem altas 
barreiras à entrada? Se novos negócios podem ser facilmente iniciados 
no seu setor - então isso é uma ameaça.

• Poder do cliente: Quão poderosos são os compradores? Quantos estão 
lá? Eles têm o poder de ditar os termos? Onde há poucos compradores, 
eles geralmente controlam o mercado.

• Ameaça de produto Substituto: Quão fácil é encontrar uma alternativa 
ao seu produto ou serviço? Se houver alternativas disponíveis, a ameaça 
de substituição aumenta.

• Poder de fornecedores: quantos fornecedores estão no mercado? Existem 
alguns que controlam os preços? Quão fácil é mudar? Em mercados onde 
há poucos fornecedores significa que os fornecedores retêm a energia.

• Rivalidade competitiva: Qual é o nível de competição neste setor? Mer-
cados onde há poucos competidores são atraentes, mas podem ser de 
curta duração. Estes são mercados altamente competitivos, com muitas 
empresas perseguindo o mesmo trabalho que reduzem o seu poder no 
mercado.

Frequentemente usado para identificar a estrutura de uma indústria para 
determinar a estratégia corporativa, o modelo de Porter pode ser aplicado 
a qualquer segmento da economia para buscar rentabilidade e atratividade.
Pensando em como cada força afecta a empresa e identificando a força e di-
reção, podemos avaliar rapidamente a nossa própria posição. Podemos então 
ver quais mudanças estratégicas são necessárias fazer para gerar lucro a lon-
go prazo.

Exemplo de cinco forças de Porter
Neste exemplo, veremos como a Under Armour se encaixa na indústria de 
calçados e vestuários desportivos.

• Rivalidade entre Concorrentes: A Under Armour enfrenta intensa con-
corrência da Nike, Adidas e de novos fabricantes. A Nike e a Adidas, 
que têm recursos consideravelmente maiores à sua disposição, estão a 
fazer uma jogada dentro do mercado de vestuário de desempenho para 
ganhar participação de mercado nesta promissora categoria de produtos. 
A Under Armour não possui patentes de tecidos ou processos, portanto, 
o seu portfólio de produtos pode ser copiado no futuro.

• Poder de barganha dos fornecedores: Uma base diversificada de forne-
cedores limita o poder de barganha da empresa. Os produtos da Under 
Armour são produzidos por dezenas de fabricantes baseados em vários 
países.

• Poder de barganha dos clientes: os clientes da Under Armour incluem 
clientes revendedores e clientes finais. Clientes revendedores como a Di-
ck’s Sporting Goods e a Sports Authority, mantêm um certo grau de ala-
vancagem de negociação, pois podem substituir os produtos da Under 
Armour pelos produtos dos concorrentes da Under Armour para obter 
margens mais altas. O poder de barganha dos clientes finais é menor, 
uma vez que a Under Armour desfruta de um forte reconhecimento da 
marca.
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• Ameaça de novos entrantes: São necessários grandes custos de capital 
para publicidade e criação de procura de produtos. No entanto, as em-
presas existentes na indústria de vestuário desportivo podem entrar no 
mercado.

• Ameaça de produtos substitutos: Espera-se que a procura por vestuário 
de desempenho, calçados desportivos e acessórios continue, e, portanto, 
essa força não ameaça a Under Armour no futuro previsível.

Conclusão:
Pensando em como cada poder afeta a empresa e identificando a força e a 
direção de cada poder, podemos avaliar rapidamente a força da sua posição 
e a sua capacidade de obter lucros sustentados no setor. Podemos então ver 
como podemos afetar cada uma das forças para mover o equilíbrio de poder 
a seu favor.
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4. Planeamento Estratégico e Análise Interna

Depois de analisar o ambiente, agora é hora de considerar os pontos internos 
fortes e fracos duma organização. Isto é essencial para criar uma estratégia 
poderosa que distingue o nosso negócio dos nossos concorrentes e leva ao 
sucesso a longo prazo.

Análise SWOT

A análise SWOT é uma maneira relativamente rápida de examinar os pontos 
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da organização. O objetivo 
geral duma análise SWOT é examinar os fatores internos e externos que aju-
dam ou impedem de alcançar cada um dos nossos objetivos. Pontos Fortes 
(Strength - S) e Pontos Fracos (Weaknesses - W) são considerados fatores in-
ternos sobre os quais temos alguma medida de controlo. Entretanto, Oportu-
nidades (Opportunities - O) e Ameaças (Threats - T) são consideradas fatores 
externos sobre os quais não temos controlo algum. Em outras palavras, a 
estrutura vê todos os fatores positivos e negativos dentro e fora da empresa 
que afetam o sucesso.

1. Pontos Fortes - Strengths
Pontos fortes são as qualidades que nos permitem cumprir a missão da orga-
nização. Estas são as bases sobre as quais o sucesso contínuo pode ser feito 
e continuado/sustentado. Os pontos fortes são os aspetos benéficos da orga-
nização ou das capacidades duma organização, que incluem competências 
humanas, capacidades de processo, recursos financeiros, produtos e serviços, 
boa vontade do cliente e fidelidade à marca. Exemplos de pontos fortes da 
organização são enormes recursos financeiros, ampla linha de produtos, ne-
nhuma dívida, empregados empenhados, etc.
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2. Fraquezas – Weaknesses
Fraquezas são as qualidades que nos impedem de cumprir a nossa missão 
e alcançar nosso pleno potencial. Os pontos fracos de uma organização po-
dem ser depreciação das máquinas, instalações insuficientes de pesquisa e 
desenvolvimento, faixa restrita de produtos, baixa tomada de decisões, etc. 
Exemplos de fraquezas organizacionais são dívidas enormes, alta rotativida-
de de funcionários, processo complexo de tomada de decisão, faixa restrita 
de produtos, grande desperdício de matérias-primas, etc. Fraquezas são con-
troláveis. Eles devem ser minimizados e eliminadas.

3. Oportunidades
Oportunidades são apresentadas pelo ambiente dentro do qual a nossa or-
ganização opera. Elas surgem quando uma organização pode aproveitar as 
condições do seu ambiente para planear e executar estratégias que permi-
tam que ela se torne mais lucrativa. As organizações podem obter vantagem 
competitiva, aproveitando as oportunidades. Oportunidades podem surgir 
do mercado, concorrência, indústria/governo e tecnologia. A crescente procu-
ra por telecomunicações acompanhada de desregulamentação é uma grande 
oportunidade para novas empresas entrarem no setor de telecomunicações.

4. Ameaças – Threats
As ameaças surgem quando as condições no ambiente externo comprome-
tem a confiabilidade e a rentabilidade dos negócios da organização. Ameaças 
são incontroláveis. Quando uma ameaça chega, a estabilidade e a sobrevi-
vência podem estar em jogo. Exemplos de ameaças estão sempre a mudar 
a tecnologia; aumento da concorrência levando ao excesso de capacidade e 
grandes guerras de preços reduzindo os lucros da indústria.
A análise SWOT avalia os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e 
as ameaças de uma organização.
A popularidade da análise SWOT está na sua simplicidade e flexibilidade. 
É fácil para todos entenderem e a sua implementação não requer nenhum 
conhecimento técnico ou treino especializado. No entanto, a metodologia 
SWOT encoraja uma tendência a simplificar demais a situação. Outro pro-
blema com o SWOT é que não há limites óbvios quanto ao que é e não é re-
levante. Durante as discussões do SWOT, precisamos manter todos focados 
no que é importante para alcançar os objetivos, em vez de apenas criar listas 
de problemas.

Exemplo SWOT

Este capítulo analisa a estratégia da IKEA, líder mundial de venda de móveis, 
usando a metodologia SWOT. A empresa sueca é conhecida pela sua abor-
dagem simples mas eficaz à venda, com o conceito de monta-tu-mesmo ou 
Do It Yourself (DIY): Os produtos vendidos pela IKEA estão prontos para uso 
e embalados de forma plena, o que significa que eles podem ser montados 
pelos próprios clientes.
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1. Pontos Fortes - Strengths
A maior força que a IKEA tem é a sua visão clara, que é agregar valor aos seus 
clientes, independentemente das condições do mercado. Isso traduz-se numa 
estratégia de negócios articulada e bem definida e uma abordagem à venda, 
que é pioneira na sua simplicidade e mortal na sua segmentação de concor-
rentes e eficaz no seu posicionamento. Outra força fundamental da empresa 
é o seu conceito claro, que se traduz numa série de produtos que podem ser 
montados pelos próprios clientes, levando a reduções enormes de custos que 
são repassadas aos clientes.

2. Fraquezas – Weaknesses
Dado o facto da IKEA operar em vários países em todo o mundo, é difícil 
controlar os padrões em todas as localizações. Embora a empresa tente o seu 
melhor para implementar a qualidade uniforme em toda a sua gama de pro-
dutos e em todas as suas localizações, o controlo de qualidade replicável e 
escalável é um ponto fraco. Além disso, com seu foco obsessivo na liderança 
de custos, a qualidade às vezes é um lance.

3. Oportunidades
Talvez a maior oportunidade que a empresa tenha é sua liderança em custos, 
o que significa um foco único no custo em detrimento de tudo o resto. Embo-
ra a qualidade seja uma preocupação para empresa, os clientes não parecem 
importar -se porque estão a receber produto correspondente ao valor do seu 
dinheiro. A outra oportunidade está na expansão da empresa para os merca-
dos emergentes e para o mundo em desenvolvimento, onde há uma base de 
clientes inexplorada que pode ser alavancada para uma rentabilidade efetiva.

4. Ameaças
O modelo de negócios de baixo custo da IKEA foi imitado e copiado por seus 
concorrentes, o que significa que a empresa precisa inovar constantemente 
para se manter à frente da concorrência. Por exemplo, várias empresas re-
gionais e locais aderiram ao movimento DIY e estão também a apostar nos 
custos, o que significa que, para se manter ágil, a IKEA tem de apresentar 
novas estratégias. Com o advento da Internet e das compras on-line, a brico-
lage como um dos principais impulsionadores do sucesso estratégico já não é 
único ponto de venda ou a única USP (Unique Selling Proposition) da IKEA.

Conclusão
Por meio do seu modelo de negócios inovador e do seu foco em produtos, 
processos e sistemas, a IKEA conseguiu manter-se à frente da concorrência 
no setor de venda de móveis.
A empresa pode diversificar-se em outros produtos e linhas de produtos, 
pois também pode replicar seu modelo de negócios em outras esferas. Isso 
requer um novo pensamento e uma nova abordagem à sua estratégia, que 
combinaria liderança de baixo custo com fatores adicionais de sucesso, como 
quantidade produzida e foco na qualidade.

Finalmente, a empresa pode entrar nos mercados emergentes onde seus pro-
dutos e  o seu modelo de negócios provavelmente serão atingidos com suces-
so e a base de clientes inexplorada poderá ser alavancada.
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Matrix BCG

A Matriz BCG, nomeada em homenagem aos inventores do Boston Consul-
ting Group, avalia os produtos em duas dimensões. A primeira dimensão 
analisa o nível geral de crescimento dos produtos em seu mercado. A se-
gunda dimensão mede a participação de mercado do produto em relação 
ao maior concorrente do setor. A análise de produtos dessa maneira fornece 
uma visão útil das prováveis oportunidades e problemas com um determi-
nado produto.
Os produtos são classificados em quatro grupos distintos: Estrelas, Vacas, 
Pontos de Interrogação e Cães.

Vamos olhar para o que cada um desses quatro resultados significa para o 
produto e o processo de tomada de decisão:
• Estrelas: Todos os produtos estrelas apresentam crescimento rápido e 

participação de mercado dominante. Isto significa que os produtos es-
trela podem ser vistos como produtos líderes de mercado. Esses produ-
tos precisarão de muito investimento para manter a sua posição, para 
sustentar um maior crescimento, bem como para manter a sua liderança 
sobre os produtos concorrentes. Os produtos da estrela também gerarão 
muita receita.

• Vacas: As vacas não precisam do mesmo nível de suporte das estrelas. 
Isto é devido a pressões menos competitivas com um mercado de baixo 
crescimento, geralmente desfrutam duma posição dominante. As vacas 
ainda geram um nível significativo de renda, mas não custam muito para 
a organização manter. Estes produtos podem ser “ordenados” para fi-
nanciar produtos estrela.

• Cães: Os produtos classificados como cachorros sempre têm uma parti-
cipação de mercado fraca num mercado de baixo crescimento. É muito 
provável que esses produtos causem uma perda ou um lucro muito bai-
xo, na melhor das hipóteses. A questão para os gestores é se o inves-
timento atualmente gasto em manter esses produtos vivos poderia ser 
gasto a fazer algo que fosse mais lucrativo.
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A análise da matriz BCG para a Nestlé revela algumas perspetivas interes-
santes. Como multinacional global na indústria de alimentos e bebidas, a em-
presa suíça é uma das maiores corporações do mundo. Mais de 8000 marcas 
caem dentro de seu guarda-chuva e são tão diversas quanto a água engar-
rafada e alimentos para animais de estimação. A empresa anunciou planos 
para vender marcas abaixo do desempenho, que mostraram consistentemen-
te vendas fracas.

Pontos de interrogação:
Os pontos de interrogação têm uma baixa participação de mercado dentro 
de um mercado de alto crescimento. Os produtos mencionados aqui exigem 
um influxo de investimento para capitalizar em potenciais segmentos. O ma-
carrão de 2 minutos Maggi atualmente exige muito investimento para capi-
talizar o crescente segmento de culinária, que pode não oferecer o mais alto 
retorno sobre o investimento no portfólio de marcas da Nestlé.

Estrelas:
Essas marcas têm uma alta participação num mercado de alto crescimento. A 
vasta gama de água mineral da Nestlé beneficiou da combinação de tendên-
cias de estilo de vida mais saudáveis e mercados emergentes. As marcas nes-
tes mercados exigem investimento para manter sua posição e diferenciação 
nos mercados maduros e emergentes.

• Ponto de interrogação (também chamadas de Crianças Problemáticas): 
Esses produtos estão num mercado de alto crescimento, mas não pare-
cem ter uma alta participação no mercado. O que poderia ser motivo 
para isso, como um produto muito novo para o mercado. Se esse não for 
o caso, algumas perguntas precisam de ser feitas. O que a organização 
está a fazer incorretamente? O que os concorrentes estão a fazer acerta-
damente?

Matrix BCG é fácil de executar, ajuda a entender as posições estratégicas do 
portfólio de negócios e é um bom ponto de partida para uma análise mais 
aprofundada. No entanto, esta análise de participação no crescimento tem 
sido fortemente criticada por sua simplificação excessiva. O crescimento do 
mercado é um dos muitos fatores que determinam a atratividade do setor e 
a participação relativa de mercado é apenas um dos muitos fatores que de-
terminam a vantagem competitiva. Essa matriz não tem em conta quaisquer 
outros fatores que possam afetar tanto a atratividade do setor quanto a van-
tagem competitiva.

Exemplo Matrix BCG
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Cães:
Os produtos da Nestlé nesta categoria têm uma participação de mercado me-
nor em um mercado de baixo crescimento. Um exemplo disso é uma unidade 
de cozinha e marcas de perda de peso que não tiveram sucesso nos EUA. 
Esses produtos geram receita suficiente para se sustentarem, mas não são 
excitantes, não são fontes importantes de receita.

Vacas:
Essas marcas são importantes por causa de seu potencial de geração de recei-
ta. Isso significa que eles têm uma participação de mercado maior num setor 
de crescimento lento. Muito pouco investimento é necessário para manter 
essas marcas e os fundos gerados a partir delas são usados para abastecer 
estrelas ou pontos de interrogação.
A matriz do BCG ajuda as organizações a determinar quais áreas dos seus 
negócios merecem mais recursos e investimentos. Isso é especialmente útil 
para empresas como a Nestlé que oferecem uma ampla gama de produtos 
em diversos mercados.

Ansoff-Matrix

Matriz Ansoff, também chamada de Grade de Expansão do Produto-Mer-
cado, é um roteiro para as empresas crescerem, dependendo de estarem a 
lançar novos produtos ou a entrar em novos mercados ou uma combinação 
destas opções. Basicamente, fornece um negócio com quatro estratégias dife-
rentes para explorar:

• Penetração no Mercado é a mais segura das quatro opções. Aqui, con-
centra-se em expandir as vendas do seu produto existente no seu merca-
do atual: sabemos que o produto funciona e o mercado oferece algumas 
surpresas. Podemos desenvolver uma nova estratégia de marketing para 
alcançar mais pessoas, lançar promoções de ofertas ou aumentar as ativi-
dades da equipa de vendas.
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• Desenvolvimento de produtos é um pouco mais arriscado, porque esta-
mos a introduzir um novo produto no mercado existente. Aqui, estamos 
a vender produtos diferentes às mesmas pessoas, portanto, podemos es-
tender o nosso produto produzindo variantes diferentes ou desenvol-
vendo produtos ou serviços relacionados.

• Desenvolvimento de mercado está a colocar um produto existente num 
mercado totalmente novo. Podemos fazer isso encontrando um novo uso 
para o produto, adicionando-lhe novos recursos, ou explorando diferen-
tes canais de vendas.

• Diversificação é a mais arriscada das quatro opções, porque estamos 
a introduzir um produto novo e não testado num mercado totalmente 
novo. Além da oportunidade de expandir os nossos negócios, a principal 
vantagem da diversificação é que, caso um produto sofra de circunstân-
cias adversas, outro pode não ser afetado.

A matriz Ansoff é usada para desenvolver opções estratégicas para empre-
sas. É uma das ferramentas mais utilizadas para este tipo de análise devido à 
sua simplicidade e facilidade de uso.

Indicadores equilibrados ou Balanced Scorecard

Balanced Scorecard, inventado por Kaplan e Norton, é um sistema de gestão 
estratégico usado por organizações e empresas de todo o mundo para alinhar 
as actividades comerciais com a estratégia e visão geral das organizações. To-
dos nós sabemos que o sucesso nos negócios, seja ele público ou privado, está 
no desempenho. Assim, gerir e medir esse desempenho é vital para qualquer 
organização que queira prosperar no seu setor.
Este sistema de gestão permite que a nossa empresa defina, rastreie e alcance 
os nossos objetivos e estratégias. Depois de desenvolver as nossas estraté-
gias e objetivos de negócios, eles podem ser definidos e rastreados usando as 
Quatro Pernas do Balanced Scorecard. Cada perna lida com uma perspetiva 
comercial distinta. Essas pernas são a financeira, a perna interna do processo 
de negócios, a perna do cliente e a perna de aprendizagem e crescimento.
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1. Financeiro
Norton e Kaplan consideraram a necessidade de dados financeiros. Dados 
precisos e oportunos são sempre uma prioridade, sendo de extrema impor-
tância para os gerentes que desejam obter uma visão completa. Com a im-
plementação de um grande banco de dados corporativo, a perna financeira 
visa automatizar os processos. A perna financeira acompanha o desempenho 
financeiro e os requisitos do nosso negócio, incluindo retorno sobre o inves-
timento (ROI), fluxo de caixa, resultados financeiros (trimestral e anual) e 
retorno sobre o capital empregado.

2. Cliente
Cada vez mais, gerentes e investigadores estão a perceber a enorme impor-
tância do foco no cliente e da satisfação do cliente. Se os clientes não estive-
rem satisfeitos com sua empresa, eles acabarão migrando para a concorrên-
cia. Portanto, o baixo desempenho da perspetiva do cliente é um indicador 
de declínio. Algumas das áreas avaliadas por este indicador incluem taxa de 
retenção de clientes, desempenho de entrega ao cliente, percentual de merca-
do do cliente, taxa de satisfação do cliente e desempenho de qualidade para 
o cliente.

3. Processos Internos de Negócios
Essa perspetiva permite medir as necessidades, requisitos e procedimentos 
do processo do cliente. As métricas baseadas nessa etapa permitem que sai-
bamos o desempenho da nossa empresa e se nossos serviços e produtos estão 
em conformidade com a missão da empresa. Algumas das áreas relaciona-
das aos processos internos de negócios são automação de processos, gargalos 
de processo, atividades duplicadas entre funções, número de atividades por 
função e alinhamento de processos.

4. Aprendizagem e Crescimento
Essa perspetiva concentra-se em ensinar a educar seus funcionários, como 
ganhar conhecimento e como se pode usar esse conhecimento para manter 
uma vantagem em seu nicho. Esta etapa lida com assuntos como satisfação 
no trabalho, oportunidades de treino e formação para seus funcionários, ro-
tatividade de funcionários e nível de especialização para o trabalho. Segun-
do Norton e Kaplan, a aprendizagem é considerado um critério muito mais 
importante do que o treino. Além disso, enfatizam a importância do uso de 
sistemas de trabalho de alto desempenho (ou ferramentas tecnológicas) para 
criar um ambiente de trabalho melhor.

Conclusão
Cada uma dessas perspetivas ou pernas únicas é interdependente das outras. 
Em outras palavras, precisamos melhorar todas elas para colher os benefícios 
do Balanced Scorecard. Assim, essas quatro pernas precisam de ser analisa-
das e melhoradas em conjunto, regularmente, para que a empresa prospere. 
Ignorar uma dessas pernas é como sentar-se num banquinho de quatro per-
nas com uma perna quebrada - uma impossibilidade. Acabaremos perdendo 
o equilíbrio e cairemos no chão.
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O principal benefício deste sistema é que ele reflete todos os elementos que 
definem as funções duma empresa. Esse poderoso sistema de gestão também 
nos ajuda a estudar as áreas onde as medições de desempenho normalmente 
não estão presentes. No entanto, existem algumas desvantagens no uso de 
Balanced Scorecards. Os scorecards tendem a evoluir para instrumentos de 
gestão complexos. Além disso, manter esses scorecards é uma tarefa difícil que 
pode levar muito tempo.
Em suma, o Balanced Scorecard é uma ferramenta de avaliação de gestão 
muito boa que permite aos gerentes fazer mudanças positivas em suas orga-
nizações e complementar estratégias inteligentes com implementações mais 
inteligentes.
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5. Gestão de Operações

Gestão de operações é a administração de práticas de negócios para criar o 
mais alto nível de eficiência possível dentro duma organização. Este preocu-
pa-se em converter materiais e mão-de-obra em bens e serviços da maneira 
mais eficiente possível para maximizar o lucro da organização.

Definição
Gestão de Operações é uma área de gestão preocupada em supervisionar, 
projetar e controlar o processo de produção e projetar as operações de negó-
cios na produção de bens ou serviços. Envolve a responsabilidade de garantir 
que as operações de negócios sejam eficientes em termos de usar o mínimo 
de recursos necessários e eficazes em termos de atender aos requisitos do 
cliente.

 Gestão de Operações está preocupada com a gestão do processo que conver-
te insumos (nas formas de matérias-primas, máquinas, mão de obra, gestão, 
capital, energia, etc.) em produtos (na forma de bens e / ou serviços):

Nesta segunda parte deste módulo, olharemos para os métodos de gestão 
e técnicas analíticas para realizar operações e processos de produção mais 
eficientes e eficazes como:
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• Os princípios de valor e gestão da cadeia de suprimentos, realizan-
do uma Análise da Cadeia de Valor, bem como uma Análise de Recursos do 
VIRO
• Os fundamentos da gestão de decisões de negócios, executando a 
análise de ponto de equilíbrio e desenhando árvores de decisão
• Os fundamentos de gestão de stock, realizando uma análise ABC, 
bem como usando o modelo de ponto de reabastecimento

Princípios básicos
Antes de aplicar as primeiras ferramentas, faz sentido familiarizar-se com 
algumas das regras fundamentais da gestão de operações bem-sucedidas. 
Segue abaixo uma lista de princípios essenciais que são importantes para en-
tender as forças motrizes por trás das decisões sobre planeamento, desenho 
e organização de processos.
Essas regras básicas adotam a ideia de focar-se na entrega: apoiar a organi-
zação para entregar melhores resultados e otimizar a entrada de materiais, 
equipamentos, tecnologia e recursos humanos. O Dr. Richard J. Schonberger, 
renomado investigador da manufatura americana, tornou-se amplamente co-
nhecido na gestão de operações com seu conjunto de princípios focados no 
cliente:
• Melhoria contínua e rápida: Apontar para a melhoria ininterrupta para 

oferecer sempre a melhor qualidade, visando uma resposta mais rápida 
à procura do cliente e sempre oferecer a máxima flexibilidade.

• Junte-se aos clientes: saiba o que eles compram e usam e organize as 
famílias de produtos de acordo.

• Foco: não permita variações que os clientes não comprem ou exijam.
• Organizar recursos: Defina prioridades na organização de recursos de 

forma que as operações estejam próximas à taxa de uso ou procura do 
cliente.

• Mantenha o equipamento: pense sempre na melhoria dos ativos atuais 
primeiro; mantenha o equipamento o mais simples e flexível possível.

• Rapidez na entrega: encurtar o caminho do produto para o cliente, tor-
nando processos e entrega mais rápida.

• Corte na configuração: Esteja preparado para suportar diferentes proces-
sos e obter todas as informações e ferramentas prontas para produção.

• Sistema completo: melhore o fluxo de trabalho e elimina o desperdício.
• Total controlo de qualidade: Use apenas os melhores materiais, proces-

sos e parceiros.
• Causas: foco no controlo das causas que realmente afetam o custo e o 

desempenho.
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6. Gestão da Cadeia de Valor

Com uma competição cada vez maior por preços imbatíveis, produtos ex-
cecionais e fidelidade do cliente, as empresas devem avaliar continuamente 
o valor que criam. Neste capítulo, aprenderemos como uma gestão bem-su-
cedida da cadeia de valor pode oferecer às empresas uma vantagem sobre a 
concorrência.

Análise da Cadeia de Valor

Análise da Cadeia de Valor ou Value Chain Analysis (VCA) é um processo 
em que uma empresa identifica as suas atividades primárias e de suporte 
que agregam valor ao seu produto final e analisa essas atividades para redu-
zir custos ou aumentar a diferenciação. 
O seu objetivo é reconhecer quais as atividades são mais valiosas para a em-
presa e quais poderiam ser melhoradas para fornecer uma vantagem compe-
titiva. Em outras palavras, examinando as atividades internas, a análise reve-
la onde estão as vantagens competitivas ou desvantagens de uma empresa.
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Embora as atividades primárias agreguem valor diretamente ao processo de 
produção, elas não são necessariamente mais importantes que as atividades 
de suporte. Atualmente, a vantagem competitiva deriva principalmente de 
melhorias tecnológicas ou inovações em modelos ou processos de negócios.
Portanto, as atividades de suporte costumam ser a fonte mais importante de 
vantagem na diferenciação. Por outro lado, as atividades primárias são ge-
ralmente a fonte de vantagem de custo, onde os custos podem ser facilmente 
identificados para cada atividade e geridos adequadamente.

Exemplo da análise de cadeia de valor
Existem duas abordagens diferentes sobre como realizar a análise, que de-
pendem do tipo de vantagem competitiva que uma empresa deseja criar 
(diferenciação ou vantagem de custo). A tabela abaixo lista todas as etapas 
necessárias. 

Vantagem de diferenciação:
• Passo 1: identifique as atividades de criação de valor dos clientes. Estes 

podem estar relacionados com marketing ou design.
• Etapa 2: Avaliar as estratégias de diferenciação para melhorar o valor do 

cliente, ou seja, adicionando mais recursos. 
• Etapa 3: Identifique a melhor diferenciação sustentável vinculando ati-

vidades.

Como apontado anteriormente neste módulo, uma empresa que concorre 
através da vantagem de diferenciação tentará executar as suas atividades 
melhor do que os concorrentes. Se competir por meio da vantagem de cus-
to, ele tentará realizar atividades internas a custos mais baixos do que os 
concorrentes. Quando uma empresa é capaz de produzir bens a custos mais 
baixos do que o preço de mercado ou fornecer produtos superiores, ela ob-
tém lucros.
Michael Porter introduziu o modelo genérico da cadeia de valor em 1985. A 
cadeia de valor representa todas as atividades internas em que uma empresa 
se dedica para produzir bens e serviços. VC é formado por atividades pri-
márias que agregam valor diretamente ao produto final e apoiam atividades 
que agregam valor indiretamente. Segue abaixo o modelo VC do Porter:



LIÇÕES DO MODULO ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES

73

1. A localização de fábricas perto do agrupamento de fornecedores ou revendedores 
reduz os custos de compra e distribuição
2. Menos projetos de modelos reduzem custos de montagem
3. Tamanhos de pedidos mais altos aumentam os custos de armazenamento

1. Crie apenas um modelo de design para diferentes regiões para reduzir custos em 
design e engenharia, para aumentar o tamanho dos pedidos dos mesmos materiais,   
simplificando os processos de montagem e controle de qualidade, e reduzir os custos 
de marketing
2.Componentes de fabricante dentro da empresa para eliminar os custos de transação 
de compra no mercado e otimizar a utilização de fábrica

Na etapa 1, as principais atividades da empresa foram identificadas (por 
exemplo, design, montagem, distribuição. Por motivos de simplicidade, esta 
tabela não inclui as atividades de suporte). Na etapa 2, a importância de cada 
atividade foi estabelecida (de não importante para muito importante). Na 
etapa 3, os custos de cada atividade foram identificados (por exemplo, tama-
nho do pedido, frequência de defeitos, orçamento de publicidade). Na etapa 
4, os vínculos entre as atividades foram identificados e, finalmente, na etapa 
5, foram identificadas oportunidades de redução de custos.

Estrutura VRIO

Estrutura VRIO é uma ferramenta usada para analisar os recursos internos 
duma empresa. Esta tenta descobrir se eles podem ser uma fonte de vanta-
gem competitiva sustentada.

Vantagem de custo:
• Passo 1: identifique as atividades principais e de suporte da empresa. 

Isso requer um conhecimento adequado das operações da empresa.
• Etapa 2: Estabeleça a importância relativa de cada atividade no custo to-

tal do produto.
• Etapa 3: Identifique custos e outros gastos gerais de fabrico para cada 

atividade, ou seja, comparando os concorrentes.
• Etapa 4: Identifique as ligações entre as atividades. A redução de custos 

numa atividade leva a reduções de custo adicionais ou a custos mais al-
tos em outras atividades?

• Passo 5: Identifique oportunidades para reduzir custos. Como vamos 
melhorar as atividades com precisão?

O exemplo a seguir ilustra todas as cinco etapas da Análise Básica da Cadeia 
de Valor para uma empresa de fabricação de automóveis que concorre em 
vantagem de custo. 
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Para se tornar uma fonte de vantagem competitiva sustentada, os recursos 
devem ter três atributos: precisam de ser valiosos, raros e caros de imitar. 
Além disso, uma empresa deve ser organizada para capturar o valor dos re-
cursos. Um recurso que atenda a todos os quatro requisitos pode trazer van-
tagem competitiva sustentada para a empresa.
• Valioso: o primeiro atributo da estrutura pergunta se um recurso agrega 

valor ao permitir que uma empresa explore oportunidades ou defenda-
-se contra ameaças. Se a resposta for sim, então um recurso é considerado 
valioso. Os recursos também são valiosos se ajudarem as organizações a 
aumentar o valor percebido pelo cliente. Isso é feito aumentando a di-
ferenciação e/ou diminuindo o preço do produto. Os recursos que não 
podem atender a essa condição levarão a desvantagens competitivas.

• Raro: Recursos que só podem ser adquiridos por uma ou poucas empre-
sas são considerados raros. Recursos raros e valiosos concedem vanta-
gens competitivas temporárias. No entanto, uma empresa não deve ne-
gligenciar recursos valiosos, mas comuns. Perder recursos e capacidades 
valiosos prejudicaria uma organização porque eles são essenciais para 
permanecer no mercado.

• Imitabilidade: Um recurso é caro de imitar se outras organizações não 
puderem imitá-lo, comprá-lo ou substituí-lo a um preço razoável. A imi-
tação pode ocorrer de duas maneiras: imitando (duplicando) diretamente 
o recurso ou fornecendo um produto/serviço comparável (substituindo).

• Organizado para capturar valor: os recursos em si não conferem nenhu-
ma vantagem a uma empresa se ela não estiver organizada para capturar 
o valor deles. Uma empresa deve organizar os seus sistemas de gestão, 
processos, operações e estrutura organizacional para poder realizar ple-
namente o potencial de seus recursos valiosos, raros e custosos de imitar. 
Somente se esse for o caso, a vantagem competitiva sustentada pode ser 
alcançada.

Exemplo de VRIO: Google’s HR
 

Não há dúvida de que o Google/Alphabet é uma das empresas mais podero-
sas do mundo, e o seu sucesso decorre indiscutivelmente de uma vantagem 
competitiva sustentada na gestão de capital humano. Se dividíssemos a es-
trutura VRIO do Google da perspetiva de RH, pode ser algo assim:
• Valor: Use dados de gestão de capital humano para contratar e reter fun-

cionários inovadores e produtivos. Esses funcionários criam consisten-
temente alguns dos produtos e serviços de consumo mais populares do 
mundo.

• Raridade: Nenhuma outra empresa está a usar a gestão de funcionários 
baseado em dados de forma tão abrangente.

• Imitabilidade: A gestão de capital humano baseada em dados é dispen-
diosa e difícil de imitar, pelo menos no futuro próximo. As empresas 
precisam de construir o software e investir no treino de sua equipa de RH 
sobre a nova tecnologia e estratégia.
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• Organização: o Google é organizado para capturar valor dessa capacida-
de. O departamento de TI tem as habilidades para recolher e manter os 
dados, enquanto os líderes de RH e da equipa são treinados sobre como 
usar os dados para contratar, promover, gerir e melhorar o desempenho 
dos funcionários.

Ter uma estrutura VRIO em vigor permitiu que o Google adotasse uma abor-
dagem completamente diferente da gestão de capital humano e tomasse de-
cisões usando quantidades massivas de dados objetivos. 
Por exemplo, a equipa de operações de pessoas do Google decidiu identificar 
quais características são ótimas para o gerente. Os dados usados para deter-
minar isso incluíram pesquisas, avaliações de desempenho e nomeações de 
grandes gestores. O Google também realizou entrevistas duplamente cegas 
com os gerentes de classificação mais altos e mais baixos da empresa. Ao de-
terminar o que se qualifica como um ótimo administrador, o Google fortalece 
sua equipa interna e a base de sua vantagem competitiva sustentada.
A estrutura VRIO complementa outros métodos de análise estratégica para 
fornecer à sua organização vantagens competitivas claras. Uma análise VRIO 
pode ser aplicada em toda a empresa ou a departamentos individuais para 
uma visão completa de como cada aspeto de sua empresa se deve posicionar 
no mercado. É importante rever continuamente a sua estrutura: os recursos 
mudam com o tempo e os concorrentes adaptam-se.





LIÇÕES DO MODULO ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES

77

7. Gestão de stock

Gestão de stock inclui aspetos como supervisão de pedidos de stock, arma-
zenamento e controlo da quantidade de produto para venda. Neste capítulo, 
aprenderá duas das mais importantes ferramentas e modelos de gestão de 
stock.

Análise ABC

Normalmente, uma empresa possui milhares se os itens estiverem em seu 
inventário. No entanto, apenas uma pequena percentagem deles merece a 
maior atenção da gerência e o controlo mais rigoroso. Uma análise ABC é 
o processo de dividir as unidades de stock em três classes de acordo com 
o seu valor, para que os gerentes possam se concentrar nos itens de maior 
importância.

• Itens da Classe A: Estes itens geralmente representam 20% dos itens no 
inventário, mas representam 80% do custo.

• Itens da classe B: Estes itens representam 30% dos itens do inventário, 
mas representam apenas 15% do custo.

• Itens da classe C: Estes itens representam 50% dos itens do inventário, 
mas representam apenas 5% do custo.

A classificação ABC dá reconhecimento à importância variável dos diferen-
tes tipos de inventário. Consequentemente, a classificação de itens em A, B 
e C permite que a gerência identifique e controle melhor os itens de maior 
importância. A perda de controlo sobre alguns itens de Classe A é considera-
velmente mais séria do que a perda de controlo sobre um grande número de 
itens de Classe B ou C.
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Exemplo ABC
                  Dollar         %
                           utilização      Total   
Parafusos 100,000  $0.05  $5,000       19%  
Cola especial 100  $200  $20,000       76% 
Caixas  300  $2.5  $750       3% 
Papel  3,000  $0.1  $300             1% 
Papelão  1,500  $0.2  $300       1% 
Total        $26350       100%  

Item          Quantidade/Ano  Valor/item                               Classe

B
A
C
C
C

Neste exemplo, o item “cola especial” é usado apenas 100 vezes, mas repre-
senta 76% da utilização total. É, portanto, um item de classe A. A gerência 
deve concentrar-se em encontrar cola mais barata, ou reduzir a quantidade 
de cola usada. 
Somente depois disso, a gerência deve dedicar tempo e esforço na tentativa 
de reduzir os custos dos itens da Classe B (parafusos) e, em seguida, os itens 
da Classe C (caixas, papel, papelão).
Os itens são bens em que o valor do consumo anual é o mais alto. Aplicando 
o princípio de Pareto (também referido como princípio de escassez do factor 
ou regra 80/20, em que 80% da produção é determinada por 20% da entra-
da), eles compreendem um número relativamente pequeno de itens, mas têm 
um valor de consumo relativamente alto. Por isso, é lógico que a análise e o 
controle dessa classe sejam relativamente intensos, pois há o maior potencial 
para reduzir custos.

Reordenar o modelo de pontos
O modelo de ponto de reabastecimento identifica o tempo para fazer o pedi-
do quando o nível de stock baixa para um valor predeterminado. Esse valor 
geralmente inclui uma certa quantidade de stock para cobrir o atraso entre 
a ordem e a entrega, o prazo de entrega e o stock para reduzir o risco de ficar 
sem stock, o stock de segurança.

O modelo de pontos de reordenamento permite:
• Calcular quando precisar fazer um novo pedido para não ficar sem stock
• Minimizar inventário e custos de stock

Os dois principais elementos do modelo de pontos de reabastecimento são:
• Tempo de espera: o intervalo entre fazer um pedido e tê-lo pronto para 

ser dispensado. Ao calcular os prazos de entrega num supermercado, 
por exemplo, também devemos considerar a quantidade de tempo para 
colocar produtos nas prateleiras.

• Segurança de stock: as unidades extra de stock transportadas como pro-
teção contra possíveis faltas de stock. O stock de segurança deve ser trans-
portado quando o gerente não tiver certeza sobre a procura do produto 
ou o prazo de entrega.



LIÇÕES DO MODULO ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES

79

Ponto de reordenamento não é um número estático. É baseado nos seus pró-
prios ciclos de compra e venda e varia de acordo com o produto. No entanto, 
depois de controlar os padrões nas suas ordens de compra e de vendas para 
um produto específico, estamos prontos para começar a juntar as variáveis.

Ponto de reabastecimento é o nível de stock no qual é apropriado reabaste-
cer stock. O cálculo para isso é o seguinte:
Ponto de reabastecimento = média da procura durante um período + stock 
de segurança 
Ponto de reabastecimento também pode ser exibido graficamente. Você pode 
ver que o ponto de reabastecimento depende muito do tempo. Quanto mais 
tempo, mais cedo a nova ordem de compra deve ser colocada. Então, o ciclo 
de pedido pode ser representado da seguinte forma:

Exemplo com reordenar modelo de ponto de pedido
Temos um ótimo produto novo nas prateleiras e está a vender-se rapidamente. Cada 
compra de cliente significa mais receita, mas também reduz seus níveis de stock. É 
claro que iremos reordenar antes de ficar fora de stock, mas se pedirmos muito cedo, 
precisará de gastar mais com o armazenamento desses itens em excesso. Se pedirmos 
muito tarde, enfrentaremos clientes aborrecidos que procurarão os nossos concorren-
tes.
Então, quando é a melhor hora para fazer o pedido? Vamos dar uma olhada num 
exemplo para descobrir. Suponhamos que a procura típica do produto que estamos 
vendendo seja de 50 unidades por dia. O prazo de entrega é de 25 dias. Stock de 
segurança é de 300 unidades. Podemos calcular o melhor momento para colocar o 
pedido com a seguinte fórmula:
Ponto de reabastecimento = procura média durante o prazo de entrega + stock de 
segurança
Ponto de Reabastecimento = (50 * 25) + 300
Ponto de Reabastecimento = 1.250 + 300
Ponto de reabastecimento = 1.550

Isso significa que devemos fazer um novo pedido assim que tiver 1.550 unidades à 
venda.
Planear pontos de reabastecimento é uma parte crucial da gestão de stock. Definir o 
ponto de reabastecimento de acordo com a quantidade ideal permite reduzir o exces-
so de gastos e, ao mesmo tempo, garantir que tenhamos stock suficiente para nossos 
clientes mesmo quando as coisas tomam um rumo inesperado.
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8. Gestão de decisões Empresariais

Gestão de decisões de negócios envolve todos os aspetos de criação, cons-
trução e gestão dos sistemas de tomada de decisão que uma organização usa 
para gerir as suas interações com clientes, funcionários e fornecedores. Neste 
capítulo, aprenderá a usar duas das ferramentas de tomada de decisão mais 
populares.

Análise de equilíbrio

Gerentes de operações precisam de tomar muitas decisões enquanto gerem 
os processos de produção e as cadeias de suprimento. A análise do ponto de 
equilíbrio ajuda o gerente a identificar o quanto de volume ou procura é ne-
cessário antes que uma segunda alternativa se torne melhor que a primeira 
alternativa.
Para avaliar uma ideia de um novo produto ou serviço, ou para examinar o 
desempenho de um existente, a análise de equilíbrio é útil. A quantidade de 
equilíbrio é o volume de produção no qual as receitas totais equivalem aos 
custos totais.

A computação de pontos de equilíbrio é muito importante para todos os ne-
gócios, pois informa aos proprietários e gerentes quanto de vendas são ne-
cessárias para cobrir todas as despesas fixas e variáveis da empresa. Ele diz 
exatamente em que volume de vendas a empresa começará a gerar lucro.
Como queremos saber quando os custos totais são iguais às receitas totais, 
podemos usar a seguinte fórmula:
Receita Total = Custo Total 
Para realizar uma análise de equilíbrio, no entanto, precisamos de mais in-
formações sobre os custos de produção do produto, bem como as receitas 
geradas pela venda do produto. 
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• O custo total é normalmente dividido em custo fixo e custo variável: 
• Custo variável varia diretamente com o volume de produção, ou 

seja, custos por unidade de matéria-prima e mão-de-obra.
• Custos fixos não variam com o volume de produção, ou seja, insta-

lações, máquinas, orçamento de publicidade.
• Receita total é simplesmente a quantidade de dinheiro que uma empresa 

recebe.
Isso leva-nos a uma expressão mais precisa da fórmula:
Preço * Quantidade = Custo Fixo + (Custo Variável * Quantidade)

Como estamos interessados na quantidade de equilíbrio, podemos alterar 
essa fórmula usando álgebra básica:
Quantidade = Custo Fixo / (Preço – Custo Variável)

Exemplo de ponto de equilíbrio
Suponhamos que esteja a oferecer um produto por US $ 200 aos seus clientes. 
Os custos fixos são de US $ 100.000 por ano e os custos variáveis são de US 
$ 100 por produto.

 Qual é o ponto de equilíbrio para este serviço (começando em que ponto 
estará ganhando dinheiro)?
• Preço: $200
• Custo Fixo: $100,000
• Custo Variável: $100
• Quantidade: ?
Quantidade = custo fixo / (preço – custo variável)
Quantidade = $100,000 / ($200 – $100)
Quantidade = $100,000 / $100
Quantidade = 1,000

Portanto, dados os custos fixos, os custos variáveis e o preço de venda do 
produto, a empresa precisaria vender 1.000 unidades para empatar.

Se a empresa vender menos de 1.000 unidades, na verdade estará a perder 
dinheiro. Só terá lucro se conseguir vender mais de 1.000 unidades.
A análise do ponto de equilíbrio refere-se ao ponto em que o custo total e 
a receita total são iguais. Uma análise de ponto de equilíbrio é usada para 
determinar o número de unidades necessárias para cobrir os custos totais 
(custos fixos e variáveis).
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Existem três tipos diferentes de nós: nós de decisão, nós eventuais e nós fi-
nais.
• nó de decisão, representado por um retângulo, mostra uma decisão a 

ser tomada e um nó final mostra o resultado de um caminho de decisão.
• nó eventual, representado por um círculo, mostra as probabilidades de 

certos resultados.
• nó final (resultado) mostra o resultado de um caminho de decisão.

Exemplo da Árvore de Decisão
Vamos supor o seguinte cenário: Devemos decidir entre construir uma ins-
talação pequena ou grande. No entanto, não temos certeza sobre a procura 
dos nossos produtos. Existe 60% de probabilidade de que a procura seja alta 
e 40% de que a procura seja baixa. Os resultados esperados são:
• Grande instalação com baixa procura: $50,000
• Grande instalação com alta procura: $500,000
• Pequena instalação com baixa procura: $300,000
• Pequena instalação com alta procura: $200,000

Construir uma grande instalação pode parecer tentador, já que uma recom-
pensa de US $ 500.000 é possível. Mas também é uma escolha arriscada, já 
que a recompensa é de apenas US $ 50.000 se a procura for baixa. 

Árvore de Decisão

Árvore de decisão é um modelo esquemático de alternativas disponíveis 
para o tomador de decisão, juntamente com suas possíveis consequências. É 
um mapa dos possíveis resultados duma série de escolhas relacionadas. Ele 
permite que um indivíduo ou organização avalie ações possíveis umas contra 
as outras com base nos seus custos, probabilidades e benefícios.
Um método de árvore de decisão é uma abordagem geral para uma ampla 
variedade de processos e decisões da cadeia de abastecimento, como planea-
mento de produto, capacidade de processo e localização. É particularmen-
te valioso para avaliar diferentes alternativas de expansão de capacidade 
quando a procura é incerta e decisões sequenciais estão envolvidas.
Uma árvore de decisão geralmente começa com uma decisão que se ramifica 
em possíveis resultados. Cada um desses resultados leva a decisões adicio-
nais, que se ramificam em outras possibilidades. Isto dá-lhe uma forma de 
árvore:
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Qual opção escolheria? Uma instalação grande ou pequena? Uma árvore de 
decisão pode ajudar a transformar essas informações num gráfico simples e 
levar a uma melhor decisão:

Então, como devemos usar as informações desta árvore de decisão? Nós sim-
plesmente precisamos de multiplicar os potenciais retornos com as proba-
bilidades de um evento acontecer. Vamos ver como isto funciona na nossa 
árvore de decisão:
• Uma instalação pequena terá uma recompensa média de $ 200.000 * 0,4 

(baixa procura) + $ 300.000 * 0,6 (alta procura) = $ 260.000,000
• Uma grande instalação terá um pagamento médio de $ 50.000 * 0,4 (baixa 

procura) + $ 500.000 * 0,6 (alta procura) = $ 320.000,000
• Como o pagamento médio de uma grande instalação é maior, devemos 

escolher essa opção:

Árvore decisão é um modelo matemático para ajudar os gerentes a tomar 
decisões.
Árvore decisão usa estimativas e probabilidades para calcular resultados 
prováveis. Árvore decisão ajuda a decidir se o resultado líquido vale a pena.
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9. Conclusão

Na primeira parte deste módulo, aprendemos os fundamentos da Gestão Es-
tratégica. A Gestão Estratégica é um processo contínuo de análise estratégica, 
criação de estratégia, implementação e monitorização, utilizado pelas organi-
zações com o objetivo de alcançar e manter uma vantagem competitiva.
Para fazer isso, aprendemos a usar as seguintes ferramentas:
• Análise do ambiente da empresa com base numa análise PESTLE e as 

Cinco Forças de Porter
• Combinar essa análise externa com os pontos fortes e fracos internos da 

empresa numa análise SWOT
• Gerir a empresa e seus produtos com Matrix BCG e o Balanced Scorecard 

(BSC)

Na segunda parte desta disciplina, aprendemos os fundamentos da Gestão 
de Operações. Gestão de Operações é uma área de gestão preocupada em 
supervisionar, projectar e controlar o processo de produção e as operações de 
negócios na produção de bens ou serviços.

Para fazer isso, aprendemos a usar as seguintes ferramentas:
• Análise da sua cadeia de suprimentos usando a análise da cadeia de valor
• Análise dos seus recursos com a análise VIRO
• Calcular as suas metas de produção mínimas com a análise de ponto de 

equilíbrio
• Tomar decisões usando uma árvore de decisão
• Gerir inventário com uma análise ABC e o modelo de ponto de reabas-

tecimento

Obrigado por concluir este módulo e boa sorte com o teste!
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Bem-vindo à disciplina de Marketing e Comunicações!
Do ponto de vista social, o marketing é o elo entre os requisitos materiais 
de uma sociedade e os seus padrões económicos de resposta. O marketing 
satisfaz essas necessidades por meio de processos de troca e da construção de 
relacionamentos de longo prazo.
O marketing pode ser encarado como uma função organizacional e como um 
conjunto de processos para criar, entregar e comunicar valor aos clientes 
e gerir os relacionamentos com os clientes de maneiras que beneficiem a 
organização e os seus acionistas. Marketing é a ciência de escolher mercados-
alvo por meio de análise de mercado e segmentação de mercado, bem como 
entender o comportamento de compra do consumidor e fornecer valor 
superior ao cliente.O conjunto de compromissos necessários para a gestão de 
marketing bem-sucedido inclui:
• Percepções de marketing
• Conectando-se com os clientes
• Construção de marcas fortes
• Moldar as ofertas de mercado
• Entregar e comunicar valor
• Criar o crescimento a longo prazo
• Desenvolver estratégias e planos de marketing

O notável professor de negócios de Harvard, Theodore Levitt, afirma que 
o objetivo de todos os negócios é “encontrar e manter clientes”. A única 
maneira de alcançar esse objetivo é criar uma vantagem competitiva. Ou 
seja, devemos convencer os potenciais compradores de que o que temos para 
oferecer é o que mais se aproxima de suas necessidades específicas.
Cada organização tem um conjunto de áreas funcionais (por exemplo, 
compras, manufatura, finanças, recursos humanos, marketing, etc.) nas quais 
as tarefas necessárias para o sucesso da organização são executadas. Essas 
áreas funcionais devem ser geridas para alcançar o máximo desempenho. O 
marketing difere das outras áreas funcionais em que sua principal preocupação 
é com trocas que ocorrem em mercados fora da organização (por exemplo, 
clientes, concorrentes, relações públicas, transporte, etc).
Marketing é a criação, comunicação e entrega de valor, bem como a gestão de 
relacionamentos com clientes para toda a vida.

LIÇÕES DO MÓDULO MARKETING E 
COMUNICAÇÕES

1. Introdução
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2. O Cliente

Neste capítulo, vamo-nos concentrar num dos aspetos mais importantes do 
marketing: a necessidade básica, a demanda, o desejo e o valor para o cliente. 
Em seguida, discutiremos como os clientes tomam decisões e como as trocas 
ocorrem entre as empresas e seus clientes.

Necessidades do cliente

Embora existam muitas variações da definição de marketing, todas incluem 
o principal determinante para o marketing: o sucesso é alcançado atendendo 
às necessidades do cliente. Embora isso possa parecer muito simplista, real-
mente todo o tempo, esforço e dinheiro investidos no processo de marketing 
visam atender às necessidades do cliente.

• Necessidades básicas são aquelas inerentes à existência humana. Por 
exemplo, as pessoas têm necessidades fisiológicas de comida, água e 
sono, além das necessidades de segurança, sociais e pessoais.

• Como os indivíduos crescem no seu ambiente e na sua própria persona-
lidade, essas necessidades tornam-se desejos. Por exemplo, quando uma 
pessoa está com fome, talvez o indivíduo não queira um pedaço de pão 
com água, mas uma pizza com suco, que ele acabou de ver.

• A próxima pergunta é se essa pessoa pode realmente comprar o que de-
seja. Nesse caso, isso cria procura para o produto. Um desejo combinado 
com a capacidade de pagar cria procura ou demanda.

• Quando várias opções de compra estão disponíveis, vários fatores in-
fluenciam a decisão do consumidor, como preço e gostos e preferências 
pessoais. Em última análise, porém, um consumidor provavelmente 
escolhe a opção que fornece o maior valor. O valor é tipicamente visto 
como a relação subjetiva entre os benefícios percebidos e os custos perce-
bidos dum produto ou serviço.

Na busca para atender às necessidades, desejos e demandas dos clientes, ao 
mesmo tempo em que fornece o máximo de valor, as empresas empregam 
uma vasta gama de atividades para tornar o seu marketing mais eficaz. Por 
meio de suas próprias interações com sua base de clientes, bem como do 
feedback, por meio dos média on-line, as empresas podem avaliar a pulsação 
de seus clientes diariamente e em tempo real.

Organizações de marketing realmente bem-sucedidas usam essa inteligência 
de mercado e sua própria eficiência operacional para se adaptar a qualquer 
situação, enquanto concentram continuamente a sua energia e estratégia no 
atendimento às necessidades dos clientes.



LIÇÕES DO MÓDULO MARKETING E COMUNICAÇÕES

90

Processo de Decisão do Consumidor
Processo de Tomada de Decisão do Consumidor ou Comprador é o méto-
do usado pelos profissionais de marketing para identificar e acompanhar o 
processo de tomada de decisão de uma jornada de cliente do início ao fim. É 
dividido em 5 etapas individuais:

1. Precisa de reconhecimento
O processo de decisão do cliente começa com a identificação da necessida-
de. Para agirmos para resolver um determinado problema, isso depende de 
dois fatores: a magnitude da discrepância entre o que temos e o que precisa-
mos e a importância do problema. Isso envolve o conceito de motivação do 
consumidor, que é a experiência interna dos consumidores para satisfazer 
desejos e necessidades conscientes e inconscientes. Uma vez que o problema 
é reconhecido, ele deve ser definido de tal forma que o consumidor possa 
realmente iniciar a ação que trará uma solução relevante.

2. Pesquisa de Informação
O próximo passo é a pesquisa e o processamento de informações. Depois de 
uma necessidade ser reconhecida, o consumidor em potencial pode procurar 
informações da família, amigos, observação pessoal, relatórios do consumi-
dor, vendedores ou meios de comunicação de massa. Componente promocio-
nal da oferta do profissional de marketing visa fornecer informações para aju-
dar o consumidor no seu processo de solução de problemas. Se o comprador 
puder recuperar informações relevantes sobre um produto, marca ou loja, 
ele irá aplicá-las para resolver um problema ou atender a uma necessidade.

3. Avaliação
Os critérios utilizados na avaliação de alternativas variam de consumidor 
para consumidor. Um consumidor pode considerar o preço o fator mais im-
portante, enquanto outro pode colocar mais peso na qualidade ou conveniên-
cia. A busca por alternativas é influenciada por fatores como tempo e custos 
financeiros, quanta informação o consumidor já tem, a quantidade do risco 
percebido se uma seleção errada é feita e a disposição do consumidor em 
relação a escolhas específicas.
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4. Compra
Durante a fase de compra do processo de tomada de decisão, o consumidor 
pode formar uma intenção de comprar a marca preferida porque avaliou to-
das as alternativas e identificou o valor que lhe trará. Qualquer coisa que os 
profissionais de marketing possam fazer para simplificar as compras atrairá 
compradores. Fornecer informações básicas sobre produtos, preços e locali-
zação por meio de rótulos, publicidade, vendas pessoais e relações públicas 
é um ponto de partida óbvio. Amostragem de produtos, cupões e descontos 
também podem fornecer um incentivo extra para comprar.

5. Avaliação Pós-Compra
Os sentimentos e avaliações de um consumidor após a venda entram em cena 
durante a fase de pós-compra. Esses sentimentos podem influenciar a reten-
ção de clientes e influenciar o que o cliente diz aos outros sobre o produto ou 
marca. O profissional de marketing pode tomar medidas específicas para re-
duzir a dissonância pós-compra. A publicidade que enfatiza muitos atributos 
positivos ou confirma a popularidade do produto pode ser útil.
O processo de decisão do cliente inclui 5 etapas: reconhecimento de necessi-
dade, busca de informações, avaliação, compra e avaliação pós-compra.

Processo de troca
O processo de troca é o ato de obter um objeto desejado de alguém, oferecen-
do algo de valor em troca. A troca entre a pessoa necessitada (ou seja, alguém 
que oferece dinheiro, tempo, trabalho ou algum outro recurso pessoal) e a 
organização que vende o produto, serviço, experiência ou ideia resulta numa 
transação.

O principal objetivo de qualquer organização de marketing é facilitar e ajudar 
a aumentar as transações de vendas convencendo consumidores em poten-
cial e clientes existentes a comprar o produto ou serviço da empresa.
Com o surgimento da internet, a natureza da troca de marketing mudou drasti-
camente. Os consumidores de hoje têm acesso a informações muito melhores. 
Eles também têm muito mais opções. As empresas devem fornecer conteúdo 
personalizado, relevante e de alta qualidade que concorra com um cenário 
competitivo rápido e em constante mudança.
O processo de troca permite que as partes avaliem os trade-offs (escolher pro-
duto A em vez de produto B) relativos que devem fazer para satisfazer suas 
respetivas necessidades e desejos. Para o profissional de marketing, a análise 
desses trade-offs é orientada pelas políticas e objetivos da empresa. Por exem-
plo, uma empresa pode envolver-se em trocas somente quando a margem de 
lucro for de 10% ou mais. 
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Os clientes também têm políticas e objetivos pessoais que orientam as suas 
respostas numa troca. Infelizmente, os clientes raramente anotam as suas 
políticas e objetivos pessoais. Ainda mais provável, eles muitas vezes não 
entendem o que os leva a comportarem-se duma maneira particular. Esse é 
o mistério, ou a “caixa negra” do comportamento dos clientes, que torna o 
processo de troca tão imprevisível e difícil para os profissionais de marketing 
entenderem.
Quando os potenciais clientes não estão satisfeitos, a troca falha e as metas do 
profissional de marketing não podem ser atingidas. Desde que os clientes te-
nham liberdade de escolha e ofertas competitivas para escolher, eles acabam 
por controlar o mercado.
Os potenciais clientes, em situações comerciais, “votam” pela oferta de mer-
cado que eles acham que melhor atende às suas necessidades. Um entendi-
mento de como eles chegam a uma decisão permite que o profissional de 
marketing crie uma oferta que atraia compradores. Duas das principais ques-
tões que um profissional de marketing precisa de responder em relação ao 
comportamento do comprador são:
• Como os potenciais clientes tomam decisões de compra?
• Que fatores influenciam o processo de decisão e de que maneira?

As respostas a essas duas perguntas formam a base para a seleção do mer-
cado alvo e, em última análise, o design duma oferta e estratégia de mercado 
que discutiremos mais adiante neste módulo.
A venda pode ser vista como um processo em que dois indivíduos trocam 
itens de valor. Na situação mais simples, o cliente recebe um produto e o 
vendedor recebe dinheiro. Na realidade, é provável que o comprador e o 
vendedor troquem atributos com valores físicos e psicológicos.

Evolução do marketing centrado no cliente
A evolução das organizações orientadas para a produção, e para as organi-
zações orientadas para o marketing foi impulsionada por uma mudança em 
direção a um mercado que atendesse aos desejos e necessidades dos clientes, 
em vez de entregar estritamente recursos e funcionalidades aos produtos.

Orientação do Produto
A orientação de marketing do produto concentra-se apenas no produto que 
uma empresa pretende vender. Essa orientação foi popular durante a dé-
cada de 1950. Uma empresa que emprega uma orientação de produto está 
preocupada principalmente com a qualidade de seu produto. Uma empresa 
como esta presumiria que, desde que seu produto fosse de alta qualidade, as 
pessoas comprariam e consumiriam o produto. Essa abordagem enfatiza a 
pesquisa e o desenvolvimento de produtos para manter a atenção de clientes 
em potencial.

Orientação de Venda
Ao contrário da orientação para o produto, uma empresa que usa uma orien-
tação de vendas concentra-se principalmente na venda e promoção dum 
determinado produto. A gestão bem-sucedida do relacionamento entre a 
empresa e seus clientes define o ato de vendas. Cria valor para os clientes. 
A ênfase não é colocada na determinação de novos desejos do consumidor, 
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como tal. Consequentemente, isso implica simplesmente vender um produto 
já existente e usar técnicas de promoção para obter as maiores vendas possí-
veis. Aproximar-se do marketing com uma orientação de vendas era popular 
para as empresas nos anos 60.

Orientação de marketing
Orientação de marketing é um modelo de negócios que se concentra na entre-
ga de produtos projetados de acordo com os desejos, necessidades e requisi-
tos do cliente, além da funcionalidade do produto e da eficiência da produção 
(ou seja, orientação do produto). A partir da década de 1970, o professor de 
Harvard Theodore Levitt e outros académicos argumentaram que o modelo 
de orientação de vendas estava mal equipado para fornecer produtos adap-
tados aos desejos e necessidades dos clientes. Em vez de fabricar produtos 
com o único propósito de gerar lucro, eles argumentaram que as empresas 
mudariam sua estratégia para o desenvolvimento de produtos com base nos 
desejos, intuições e opiniões dos clientes.

Marketing Holístico
O conceito de marketing holístico considera o marketing uma atividade com-
plexa e reconhece que tudo é importante no marketing. Os quatro componen-
tes que caracterizam o marketing holístico são marketing de relacionamento, 
marketing interno, marketing integrado e marketing socialmente responsivo.
• Marketing de relacionamento enfatiza a retenção e a satisfação do clien-

te, em vez de um foco dominante nas transações de vendas.
• Marketing interno é um processo que ocorre dentro de uma empresa ou 

organização, através do qual o processo funcional alinha, motiva e capa-
cita os funcionários em todos os níveis de gestão para proporcionar uma 
experiência satisfatória ao cliente.

• Marketing integrado é uma abordagem para as comunicações da marca, 
em que os diferentes modos funcionam juntos para criar uma experiência 
perfeita para o cliente e são apresentados num tom e estilo semelhantes 
que reforçam a mensagem principal da marca.

• Marketing socialmente responsável é uma filosofia de marketing que 
afirma que uma empresa deve levar em consideração o que é do melhor 
interesse da sociedade no presente e no longo prazo.
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3. Marketing Mix

Neste capítulo, vamo-nos concentrar num dos aspetos mais importantes do 
marketing: a necessidade básica, a demanda, o desejo e o valor dos clientes. 
Em seguida, discutiremos como os clientes tomam decisões e como as trocas 
ocorrem entre as empresas e seus clientes.

Marketing Mix (4P)

Marketing Mix é uma ferramenta inventada pelo professor americano Neil 
Borden para descrever os diferentes tipos de escolhas que as organizações 
têm para trazer um produto ou serviço para o mercado.
Os princípios básicos do modelo de Borden foram aperfeiçoados ao longo 
dos anos até que o professor e autor E. Jerome McCarthy os reduziu a quatro 
elementos chamados de “Quatro Ps” do Marketing.

Produto
À medida que uma empresa evolui, ela deve avaliar continuamente as ne-
cessidades dos clientes para saber se está a fornecer o produto certo. Nesta 
disciplina (como no mundo do marketing), “produtos” podem ser bens tan-
gíveis ou serviços intangíveis. Ao avaliar os clientes que deseja atender, uma 
empresa ganha orientação em termos de produtos ou serviços que oferecerá.
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1. Fase de Introdução
Essa etapa do ciclo pode ser a mais cara para uma empresa ao lançar um 
novo produto. O tamanho do mercado ainda é pequeno, embora esteja a au-
mentar. No entanto, o custo de produção, desenvolvimento e marketing pode 
ser muito alto, especialmente se for um setor competitivo.

2. Fase de Crescimento
O estágio de crescimento é tipicamente caracterizado por um forte cresci-
mento em vendas e lucros, e a empresa começa a beneficiar-se. Isso possibi-
lita que as empresas invistam mais dinheiro na atividade promocional para 
maximizar o potencial desse estágio de crescimento

.3. Fase de Maturidade
Durante o estágio de maturidade, o produto é estabelecido e o objetivo do 
fabricante é agora manter a participação de mercados que construíram. Este 
é provavelmente o período mais competitivo para a maioria dos produtos 
e as empresas precisam investir com sabedoria em qualquer marketing que 
realizem.

4. Fase de Declínio
Eventualmente, o mercado dum produto começará a encolher, e isso é o que 
é conhecido como o estágio de declínio. Esta contração pode ser devida ao 
mercado ficar saturado (ou seja, todos os clientes que desejam o produto já 
o compraram) ou porque os consumidores estão a migrar para um tipo dife-
rente de produto.

As etapas do ciclo de vida dum produto são:
1 Introdução» 2 Crescimento » 3 Maturação » 4 Declínio

É importante prestar atenção em como o ciclo de vida se aplica aos produtos. 
Se a maior parte de suas receitas for proveniente de produtos nas fases de 
maturidade ou declínio, terá dificuldade em aumentar as suas vendas através 
de uma procura estável ou em declínio. Por outro lado, se a empresa depende 
de novos produtos, a falta de dinheiro para pagar pelo marketing e pesquisa 
e desenvolvimento desses produtos pode afundar empresa. Manter um bom 
mix de produtos novos, atualizados e estabelecidos pode ajudar a estabilizar 
suas receitas e proporcionar um crescimento previsível.

O “ciclo de vida do produto” é um modelo usado com frequência para ana-
lisar um produto. Ele identifica os estágios dum produto observando os vo-
lumes de vendas ao longo do tempo. Tradicionalmente, o ciclo de vida do 
produto mapeia os quatro estágios seguintes:
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Preço
Agora, mais do que nunca, os consumidores estão conscientes dos preços 
em quase todas as suas compras. Para as empresas que tentam comercializar 
seus produtos ou serviços, entender as necessidades e desejos dos clientes 
conforme eles se relacionam com a variável preço é essencial para a sobrevi-
vência. Um ótimo produto com preços muito altos terá dificuldades, enquan-
to um produto com preço muito baixo poderá ser desvalorizado no mercado 
e prejudicar o lucro e/ou o potencial de crescimento da empresa. Assim, é 
importante que as empresas encontrem o preço certo que atenda às necessi-
dades do cliente e da empresa.
Os profissionais de marketing geralmente escolhem uma das quatro estraté-
gias de preço a seguir ou criam uma combinação sucessiva dessas estratégias:

1. Preços de penetração
Os profissionais de marketing costumam usar os preços de penetração para 
introduzir um novo produto. Numa estratégia de penetração, os profissio-
nais de marketing definem o preço de um item o mais baixo possível para 
gerar o maior volume possível de vendas para esse produto. A empresa usa 
preços de penetração para motivar os consumidores a tomarem a sua decisão 
de compra com base no preço.

2. Preços de Valor Percebido
O valor percebido é uma estratégia de preços em que os profissionais de 
marketing definem o preço para o valor que o cliente acredita que o item deve 
ser e, portanto, quanto o cliente pagará por ele. A diferença entre o custo para 
produzir e o valor percebido é irrelevante para essa estratégia. Por isso, é 
mais usado para produtos de luxo, como fragrâncias de prestígio.

3. Skimming de Preços ou desnatação de preços
Numa estratégia de skimming, os profissionais de marketing definem o preço 
do novo produto tão alto quanto o mercado permitir. Uma vez que o seg-
mento da população que não é sensível ao preço está saturado, ou o produto 
atingiu quase todos os consumidores que o comprariam, os profissionais de 
marketing avançam para incorporar uma estratégia de preços diferente.

4. Preço de Retorno
Algumas empresas medem o sucesso ou o fracasso dum produto com base 
na relação de quanto de receita, ou em alguns casos de lucro, um produto 
gera em relação a quanto custa para fabricar o produto. Essa medida é cha-
mada de retorno do investimento, ou ROI.
A estratégia que uma empresa usa para avaliar um produto ou serviço varia 
de empresa para empresa e de produto para produto dentro duma empresa. 
Claramente, os profissionais de marketing pesam toda uma série de conside-
rações antes de escolher uma estratégia. Além das características e da quali-
dade do produto em si, o preço é a variável mais poderosa na determinação 
do sucesso ou da morte dum produto.
Hoje, além de promoções e descontos, os produtores podem usar estratégias 
dinâmicas de preços na internet para obter lucros ainda maiores. O preço di-
nâmico é uma mudança em tempo real no preço com base nas preferências do 
cliente e nos hábitos de compra anteriores. No entanto, usar preços diferentes 
para o mesmo produto são tiros que podem sair pela culatra se os consumi-
dores tomarem conhecimento disso.
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Praça ou ponto de venda
Do ponto de vista do marketing, a praça ou ponto de venda, também chama-
do de “distribuição”, refere-se a qualquer atividade projetada para criar valor 
e utilidade, disponibilizando produto. Em qualquer indústria transformado-
ra, os produtos devem ser feitos, embalados e, em seguida, através de algum 
mecanismo entregues ao ponto de venda.
Se um produto é de consumo, ele precisa estar disponível até o mais longe 
possível. Por outro lado, se o produto for um produto de consumo premium, 
ele estará disponível apenas em lojas selecionadas. Da mesma forma, se o 
produto for um produto comercial, precisaremos duma equipa que interaja 
com as empresas e torne o produto disponível a elas.
Uma empresa pode fabricar o melhor produto, mas se não conseguir entre-
gar esse produto às mãos dos clientes, o potencial de sucesso da empresa 
estará em risco.
Questões importantes são:
• Onde procuram os compradores o seu produto ou serviço?
• Se eles virem numa loja? Uma boutique especializada ou num supermer-

cado, ou ambos? Ou on-line?
• Como pode encontrar os canais de distribuição certos?
• Precisa de usar uma força de vendas? Ou participar em feiras? Ou fazer 

envios on-line?

Promoção
Finalmente, a promoção é a variável do marketing mix mais comum reconhe-
cida pelo consumidor, dada a sua natureza visual, como na publicidade te-
levisiva. Promoção, no entanto, não é apenas uma curta publicidade na te-
levisão ou um outdoor enorme. Funciona como um braço de comunicação 
da empresa, transmitindo ao consumidor o outro produto, preço e local de 
venda.
No mundo atual da tecnologia digital e móvel, a promoção assume muitas 
formas novas e ainda inclui os média tradicionais. As empresas usam uma 
variedade de pontos de venda para promover seus produtos e/ou serviços. 
Os métodos promocionais mais comuns usados incluem o seguinte:

• Publicidade
A publicidade consiste na promoção dum determinado produto, serviço 
ou mensagem através dos canais dos meios de comunicação, como jor-
nais, outdoors, revistas, rádio, internet e televisão, e é usada para informar 
um determinado mercado-alvo e persuadi-los duma maneira, levando ao 
aumento do uso ou venda de produtos ou serviços da empresa.

• Promoções de vendas
As promoções de vendas são vistas pela sociedade, como 50% de des-
conto, 0% de juros e o sempre popular “compre um, leve dois”. As pro-
moções de vendas são usadas para induzir os consumidores a comprar o 
produto ou serviço naquele momento específico, ou enquanto a promo-
ção de vendas está a acontecer.
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Vamos dar uma olhada em um exemplo simples e curto: empresa americana 
de café e cadeia de cafés Starbucks.

Produto: A Starbucks é especializada em café e bebidas relacionadas. A em-
presa vende café e bebidas de café expresso, bebidas frias, bem como uma 
seleção de chás premium. Além disso, a empresa também vende acessórios e 
equipamentos relacionados ao café.

Preço: A Starbucks espera manter ou baixar o preço de algumas das suas be-
bidas mais populares, incluindo certas bebidas de café expresso; e, na maio-
ria dos mercados, o  seu popular café de US $ 1,50; e aumentar os preços de 
bebidas intensivas em trabalho e de tamanho maior.

Praça ou ponto de venda: os cafés e chás Starbucks estavam disponíveis em 
aproximadamente 39.000 lojas de mercearias e armazéns, 33.000 das quais 
nos EUA e 5.500 nos mercados internacionais. Em muitas cidades, é impossí-
vel andar vários quarteirões sem entrar numa loja da Starbucks. Proximidade 
e acessibilidade são alguns dos maiores atrativos da empresa.

Promoção: A empresa esforçou-se ao máximo para criar uma “atmosfera de 
comunidade” entre os amantes do café premium. O programa de recompen-
sas da Starbucks permite que os membros ganhem uma bebida grátis após 
um determinado número de compras nas lojas participantes da Starbucks. 
Em geral, a Starbucks enfatiza a qualidade acima do preço e outros recursos 
que ela poderia enfatizar.

• Venda pessoal
A venda pessoal envolve uma interação cara-a-cara entre um vendedor 
individual e um cliente em potencial. De modo geral, a força de vendas 
duma empresa é voltada para vendas pessoais. Durante anos, as empre-
sas contrataram pessoal de vendas para desenvolver relacionamentos só-
lidos com os clientes que atendem.

• Marketing direto
Marketing direto é uma promoção muito mais focada e direcionada do 
que a publicidade. No mercado atual, o marketing direto expandiu muito 
so eu alcance como resultado da internet e da tecnologia móvel. Esses ca-
nais sempre em expansão permitem que a personalização da mensagem 
e as mensagens de marketing personalizadas sejam direcionadas a uma 
pessoa, local e hora específicos.

• Relações Públicas (PR)
Como o próprio nome indica, PR envolve relacionar-se com o público, ou 
aqueles considerados como partes interessadas da empresa. Os esforços 
de relações públicas, incluindo comunicações como press releases, patro-
cínio e literatura corporativa, são usados para gerar atitudes e sentimen-
tos positivos, ou boa vontade, em relação à empresa e seus produtos e 
serviços.

Exemplo: Marketing Mix da Starbucks
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4. Novo Modelo: 7P, 4C, SIVA

Embora o mix de marketing estivesse predominantemente associado aos 4Ps 
de marketing, novos modelos, como o 7P, a teoria dos 4 Cs e o modelo SIVA, 
tentam se basear no modelo do 4P, aumentando seu poder.

7P’s estendido

No final dos anos 70, era amplamente reconhecido pelos profissionais de 
marketing que o Marketing Mix deveria ser atualizado. Isso levou à criação do 
Marketing Mix ampliado do 7Ps em 1981 pela Booms & Bitner, que adicionou 
3 novos elementos ao Princípio 4 P’s. Os três novos fatores não se concentram 
em produtos físicos, mas em serviços, e é por isso que o modelo 7Ps também 
é chamado de “mix de marketing de serviços”.

Os três novos fatores são:
• Pessoas

Todas as empresas dependem das pessoas que fazem parte dela. Ter as 
pessoas certas é essencial, porque elas são uma parte tão importante da 
empresa quanto os produtos/serviços que oferece.

• Processos
A forma como o produto ou serviço é entregue faz parte do que o consu-
midor está a pagar.

• Physical evidence ou Evidência Física
Quase todos os serviços incluem alguns elementos físicos, mesmo que 
o produto seja intangível. Por exemplo, uma agência de viagens daria a 
seus clientes alguma forma de material impresso. Mesmo que o material 
não seja impresso fisicamente (no caso de PDF), eles ainda recebem uma 
“evidência física”.



LIÇÕES DO MÓDULO MARKETING E COMUNICAÇÕES

102

Embora em vigor desde os anos 80, os 7 P ainda são ensinados devido à 
sua lógica fundamental ser sólida no ambiente de marketing e habilidades de 
marketing para adaptar o Marketing Mix para incluir mudanças em comuni-
cações como os média sociais, atualizações nos lugares que podemos ven-
der expectativas de produto/serviço ou clientes num ambiente comercial em 
constante mudança.

Examplo: Starbucks Marketing Mix II
Vamos voltar ao nosso exemplo da Starbucks. Qual é o Marketing Mix deles 
em relação a Pessoas, Processo e Evidência Física?

Pessoas: A Starbucks tem uma força de trabalho enorme. Além disso, planeia 
recrutar cerca de 240.000 pessoas em todo o mundo. É um empregador de 
igualdade de oportunidades e está empenhada em construir uma força de 
trabalho diversificada. A Starbucks também é conhecida por seu investimen-
to em formação e desenvolvimento de funcionários. É uma empresa centrada 
no cliente, na qual os clientes são o ponto focal.

Processo: 
• Para clientes: a Starbucks costuma ser um lugar muito movimentado e os 

funcionários precisam de atender os clientes da maneira mais eficiente 
possível. A interação com os clientes começa com uma saudação dum 
funcionário da Starbucks. Os clientes farão a sua encomenda de comida/
bebida e farão o pagamento. Isto é seguido pela ordem que está a ser 
servida e uma despedida dada.

• Para parceiros de negócios: As operações especializadas internacionais 
da companhia StarbuckS são compostas por operações de licenciamento 
de lojas de retalho em mais de 55 países. Semelhante a outras grandes 
redes como o McDonald’s, Burger King ou Subway, a Starbucks opera 
principalmente através de joint ventures e acordos de licenciamento com 
parceiros de negócios de produtos de consumo. Isso permite que a Star-
bucks se expanda rapidamente, ao mesmo tempo em que diminui os ris-
cos financeiros de encerramento de lojas.

Evidência Física: O famoso logotipo da Starbucks (que é verde e possui uma 
sereia) permaneceu praticamente inalterado desde a sua origem, no entanto, 
foi alterado para se adaptar às sensibilidades internacionais. O seu logótipo é 
bem conhecido e pode ser visto em todas as grandes cidades. Esta presença e 
reconhecimento são ativos muito importantes da empresa.
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Modelo 4C
O modelo de marketing 4Cs foi desenvolvido por Robert F. Lauterborn em 
1990. É uma modificação do modelo 4Ps. Não é uma parte básica da definição 
do Marketing Mix, mas sim uma extensão. Aqui estão os quatro componentes 
originais 4P e os novos elementos 4C:

• Consumidor
Uma empresa deve vender apenas produto que atenda à necessidade e 
desejo do consumidor. Assim, os profissionais de marketing e investiga-
dores de negócios devem estudar cuidadosamente os desejos e necessi-
dades do consumidor.

• Custo do cliente
Segundo Lauterborn, o preço não é o único custo incorrido na compra de 
um produto. Custo de consciência ou custo de oportunidade também faz 
parte do custo de propriedade do produto.

• Conveniência
O produto deve estar prontamente disponível para os consumidores. Os 
profissionais de marketing devem posicionar estrategicamente os produ-
tos em vários pontos de distribuição visíveis.

• Comunicação
De acordo com Lauterborn, “promoção” é manipuladora, enquanto a co-
municação é “cooperativa”. Os profissionais de marketing devem procu-
rar criar um diálogo bidireccional aberto com clientes em potencial, com 
base em suas necessidades e desejos.

Quer esteja usando os 4Ps, os 7Ps ou os 4Cs, o seu plano de Marketing Mix 
desempenha um papel vital. É importante elaborar um plano que equilibre 
lucro, satisfação do cliente, reconhecimento da marca e disponibilidade do 
produto. Também é extremamente importante considerar o aspeto geral de 
“como” determinará, em última análise, o seu sucesso ou falha.

Modelo SIVA

SIVA é uma abordagem formal para o marketing focado no cliente. Significa 
Solução, Informação, Valor e Acesso. Este sistema é basicamente os quatro 
Ps renomeados e reformulados para fornecer um foco no cliente. O modelo 
SIVA fornece uma alternativa centrada no cliente e na procura para o modelo 
de gestão de marketing bem conhecido dos quatro Ps ao lado da oferta.
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Solução
O “Produto” no modelo dos quatro Ps é substituído por “Solução” para mu-
dar o foco para satisfazer as necessidades do consumidor. O produto não é 
mais uma oferta de tamanho único para todos, mas sim uma solução criada 
para resolver um problema para o cliente. O foco centrado no cliente permi-
te que os clientes se sintam cuidados porque lhes é oferecida  uma solução 
personalizada.

Informação
A “Promoção” no modelo dos quatro Ps é substituída por “Informação”, 
que representa um foco mais amplo. As informações podem incluir publici-
dade, relações públicas, venda pessoal, publicidade viral e qualquer forma 
de comunicação entre a empresa e o consumidor. O “eu” também significa 
“Incentivos”, como promoções comerciais. Uma promoção comercial é uma 
técnica de marketing destinada a aumentar a procura por produtos com base 
em preços especiais, acessórios de exibição, demonstrações, bónus de valor 
agregado, presentes sem compromisso, etc.

Valor
O “Preço” no modelo de quatro Ps é substituído por “Valor”, refletindo o 
valor total obtido através da compra do produto. O valor pode ser definido 
como a medida em que os bens ou serviços são percebidos pelos clientes 
para atender às suas necessidades ou desejos. Refere-se aos benefícios que 
um comprador recebe quando as suas necessidades são atendidas. O valor 
é medido em termos da disposição do cliente de pagar por um produto e, 
geralmente, depende mais da percepção do cliente sobre o valor de um pro-
duto, em vez de seu valor intrínseco.

Acesso
O “Ponto de venda” no modelo dos quatro Ps é substituído por “Acesso”. 
Com o surgimento da internet e modelos híbridos de compras, a geografia 
está a tornar-se menos relevante. O acesso tem em consideração a facilidade 
de comprar o produto, encontrar o produto, encontrar informações sobre o 
produto e vários outros fatores.
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5. Ambiente de Marketing

Neste capítulo, avaliaremos o ambiente de marketing e tentaremos agrupar e 
classificar diferentes grupos de partes interessadas relevantes. Também dis-
cutiremos como projetar, implementar e avaliar estratégias de comunicação 
para alcançar esse público-alvo (stakeholders).

Comunicação com público-alvo

As partes interessadas estão envolvidas ou são afetadas (negativamente ou 
positivamente) pelo resultado e impacto duma ação, projeto ou programa. 
As partes interessadas podem ser divididas em duas categorias principais:

• As Partes interessadas internas estão envolvidas em transações econó-
micas com o negócio (por exemplo, acionistas, clientes, fornecedores, cre-
dores e funcionários).

• As partes interessadas externas são afetadas ou podem afetar as ações 
duma empresa sem estar diretamente envolvidas na empresa (por exem-
plo, o público em geral, comunidades, grupos de ativistas, grupos de 
suporte comercial e os média).

A comunicação de marketing pode ser dividida em dois fluxos direcionados 
a diferentes públicos-alvo. Isso exige estratégias de comunicação diferentes, 
mas compatíveis. Uma empresa não pode contar uma história ao cliente e 
contar outra história aos acionistas.
Preparar uma boa estratégia de comunicação e marketing para todos os inte-
ressados envolve tipicamente quatro pontos-chave:

• Determinar grupos de público-alvo: Listar os principais interessados 
que precisam de informações.

• Assista aos grupos com o mapeamento das partes interessadas: Uma 
vez que as partes interessadas estejam claramente definidas, podes apro-
fundar na avaliação e agrupamento delas. Mapeamento de partes inte-
ressadas provou ser o melhor método. Podemos organizar e classificar 
visualmente diferentes interessados de acordo com características como 
importância, urgência, interesse, etc..

• Defina a estratégia de comunicação/marketing por grupo: Uma estraté-
gia flexível, porém consistente, precisa ser adaptada para cada grupo de 
partes interessadas.

• Avalie a eficácia de sua estratégia de comunicação/marketing: Se possí-
vel, a eficácia da estratégia deve ser medida (com métodos quantitativos 
e qualitativos).
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Ambiente Micro e Macro

Uma campanha de marketing de sucesso aumenta os lucros duma empresa e 
ajuda-a a alcançar seus objetivos estratégicos. No entanto, existem desafios 
para o marketing porque o ambiente de negócios está a mudar constante-
mente. As preferências e atitudes do cliente continuam a evoluir e exigem 
que os gerentes se adaptem rapidamente. Outro desafio envolve alcançar di-
ferentes mercados-alvo com proposições culturalmente relevantes.

Atenção proactiva ao meio ambiente permite que os profissionais de marke-
ting prosperem comercializando com eficiência em áreas com o maior poten-
cial de clientes. A atenção reativa ao meio ambiente, por outro lado, pode 
levar a uma desconexão com os clientes em potencial e pode permitir que os 
concorrentes obtenham vantagens que lhes garantam uma maior participa-
ção de mercado.

Dois níveis-chave do ambiente de marketing são microambiente e macro am-
biente:

Microambiente:
Microambiente inclui a própria empresa, seus fornecedores, intermediários 
de marketing, mercados de clientes e concorrentes. Inclui também consumi-
dores, colaboradores e centros de influência. Vamos dar uma olhada em três 
deles:
• Aspeto empresarial do microambiente refere-se ao ambiente interno da 

empresa. Cada departamento interno tem um impacto nas decisões de 
marketing. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento têm informações 
sobre os recursos que um produto pode ter, e a contabilidade aprova o 
lado financeiro dos planos e orçamentos de marketing.

• Os fornecedores da empresa também fazem parte do microambiente, 
porque até mesmo o menor atraso na entrega pode resultar em insatis-
fação do cliente. Exemplos de fornecedores para empresas como fabri-
cantes de automóveis incluem fornecedores de aço, alumínio, couro e até 
mesmo fabricantes de sistemas de áudio.
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• Os concorrentes incluem empresas com ofertas similares de bens e ser-
viços. Para se manter competitiva, uma empresa deve considerar quem 
são seus maiores concorrentes e simultaneamente considerar seu próprio 
tamanho e posição no setor. A empresa deve procurar desenvolver uma 
vantagem estratégica sobre seus concorrentes.

Ambiente macro:
O macroambiente inclui conceitos como demografia, economia, forças natu-
rais, tecnologia, política e cultura.
• Demografia refere-se ao estudo das populações humanas em termos de 

tamanho, densidade, localização, idade, sexo, raça e ocupação. Isso ajuda 
a dividir a população em segmentos de mercado que podem ser benéfi-
cos para um profissional de marketing decidir como adaptar seu plano de 
marketing para atrair esse público.

• Ambiente económico refere-se ao poder de compra de potenciais clien-
tes e às maneiras pelas quais as pessoas gastam seu dinheiro.

• Tecnologia inclui todos os desenvolvimentos, desde antibióticos e cirur-
gia, até mísseis nucleares e armas químicas, até automóveis e cartões de 
crédito. À medida que esses mercados se desenvolvem, podem criar mer-
cados e novos usos para os produtos. Também exige que uma empresa 
fique à frente dos outros e atualize a sua própria tecnologia.

• Ambiente político inclui todas as leis, agências governamentais e grupos 
que influenciam ou limitam organizações e indivíduos dentro de uma 
sociedade. É importante que os profissionais de marketing estejam cien-
tes dessas restrições, pois podem ser complexas e podem mudar com 
frequência. Por exemplo, as regulamentações sobre embalagens, como 
a inclusão necessária de ingredientes para produtos alimentícios ou a li-
mitação das alegações de capacidade do produto, devem ser entendidas 
pelos profissionais de marketing para evitar perceção pública negativa ou 
sanções.

• Ambiente cultural consiste em instituições e os valores básicos e crenças 
de um grupo de pessoas. Os valores também podem ser categorizados 
em crenças centrais, que são passadas de geração em geração e são muito 
difíceis de mudar, e crenças secundárias, que tendem a ser mais fáceis 
de influenciar. Como profissional de marketing, é importante saber a di-
ferença entre os dois e focar a sua campanha de marketing para refletir os 
valores dum público-alvo.

Como o ambiente de negócios está em constante mudança e as preferências 
do cliente continuam a evoluir, os profissionais de marketing precisam se 
adaptar rapidamente. É importante colocar ênfase igual no macro e no mi-
croambiente e reagir de acordo com as mudanças.

Marketing B2B e B2C
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Existe uma diferença entre marketing para empresas e marketing para um 
consumidor. Os mercados Business-to-Business (B2B) diferem dos mercados 
Business-to-Consumer (B2C) de várias maneiras e, portanto, exigem ações de 
marketing diferentes.
Por um lado, o número de produtos vendidos nos mercados de negócios 
supera o número vendido nos mercados consumidores.
Suponha que compra um computador da Dell. A venda equivale a uma úni-
ca transação consigo. Mas pense em todas as transações que a Dell precisou 
fazer para vender esse único computador. A Dell teve que comprar muitas 
peças de muitos fabricantes de componentes de computadores. Também pre-
cisou de comprar equipamentos e instalações para montar os computadores; 
contratar e pagar a funcionários; pagar dinheiro para criar e manter o seu 
site e anúncios; e comprar seguros, contabilidade e serviços financeiros para 
manter as suas operações em funcionamento sem problemas. Muitas transa-
ções tiveram que acontecer antes que pudesse comprar o computador.
Marketing comercial geralmente envolve canais de distribuição mais curtos 
e mais diretos. Enquanto o marketing do consumidor é direcionado a grandes 
grupos através de meios de distribuição a grosso e a retalho, o processo de 
negociação entre o comprador e o vendedor é mais pessoal no marketing co-
mercial. Um único cliente pode representar uma enorme quantidade de pro-
duto. Algumas empresas, como as que abastecem a indústria automobilística 
americana, têm apenas um cliente, ou seja, a General Motors, a Chrysler, a 
Ford, etc.
No entanto, o marketing B2B e B2C compartilham alguns princípios básicos. 
Ou seja, o comerciante deve sempre:
• Combinar com sucesso os pontos fortes do produto ou serviço com as 

necessidades dum mercado-alvo definível
• Posição e preço para alinhar o produto ou serviço com o seu mercado, 

muitas vezes num equilíbrio intrincado
• Comunicar e vender o produto da maneira que demonstre o seu valor 

efetivamente para o mercado-alvo
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6. Estratégias de Marketing

Identificar a estratégia certa para comercializar o seu produto ou serviço 
pode ser um desafio. Como consegue transmitir a sua mensagem ao público 
certo de forma eficaz e como vencer os seus concorrentes? Neste capítulo, 
discutiremos como escolher a melhor estratégia de marketing para o seu pro-
duto ou serviço.

Criando uma estratégia

Os benefícios duma estratégia de marketing planeada são numerosos. Os 
proprietários de empresas geralmente confiam apenas na sua intuição para 
tomar decisões de negócios. Embora esse conhecimento informal seja impor-
tante no processo de tomada de decisão, ele pode não fornecer todos os fatos 
necessários para alcançar os melhores resultados de marketing. 
Uma estratégia de marketing ajudará a definir metas e desenvolver atividades 
para alcançá-las. Criar uma estratégia de marketing geralmente envolve as 
seis etapas a seguir:
• Recolha de Informações: Pesquise potenciais clientes, as suas necessida-

des e hábitos de consumo para entender que tipo de produto, serviço ou 
ideia desejam comprar. Um método de recolha de informação é o direcio-
namento, que é o processo de encontrar clientes cujas necessidades e pre-
ferências correspondam à faixa de produtos oferecida por uma empresa.

• Avaliação dos recursos da organização: define o que sua organização 
pode produzir e o que sua organização não é capaz de produzir com base 
nos pontos fortes e fracos específicos da organização.

• Identifique as oportunidades de mercado: pesquise o mercado actual 
para ter uma ideia de um produto sem concorrência ou com muita pro-
cura.

• Defina os objetivos da Estratégia de Marketing: Defina que resultados 
precisam de ser alcançados para alcançar os objetivos da organização. 
Um objetivo é um resultado específico que uma organização pretende 
atingir dentro de um determinado prazo e com recursos disponíveis.

• Formule um Plano de Ação: Liste as etapas específicas que a organização 
precisa executar para implementar o plano de marketing e atribua as res-
ponsabilidades a membros específicos da equipa. Uma dessas etapas é o 
posicionamento do produto, que é o processo pelo qual os profissionais 
de marketing tentam criar uma imagem ou identidade na mente de seu 
mercado-alvo. Os planos de ação devem se basear na análise de 4 Ps ou 
marketing, ou SIVA.

• Monitorar e Avaliar: Estude o plano de marketing pelo menos uma vez 
por trimestre para acompanhar o desempenho em relação aos objetivos 
definidos.
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Todos sabem que precisa dum plano de negócios, mas muitos empresários 
não percebem que um plano de marketing é tão vital. Ao contrário dum pla-
no de negócios, um plano de marketing concentra-se em conquistar e manter 
clientes; é estratégico e inclui números, fatos e objetivos. Um bom plano de 
marketing detalha todas as ferramentas e táticas que usará para atingir as suas 
metas de vendas. É o seu plano de ação: o que vai vender, quem vai querer 
comprar e as táticas que usará para gerar leads (interesse em consumir pro-
duto ou serviço) que resultam em vendas.

Três principais estratégias de marketing
Existem diferentes tipos de estratégias de marketing para diferentes segmen-
tos de mercado, e cada gerente de marketing tem que decidir qual é o apropria-
do. Esta etapa é importante, pois isso tem um grande impacto no Marketing 
Mix. Um gerente precisa escolher uma das seguintes estratégias de marketing:

1. Marketing em massa
Essa é uma estratégia de mercado na qual a segmentação é completamente 
ignorada e uma tentativa é feita para atingir o maior número possível de 
clientes em potencial. Essa técnica depende do potencial de persuasão da 
comunicação. O método tradicional de marketing de massa usa o rádio, a tele-
visão e a publicidade impressa.
A estratégia de marketing original da Coca-Cola foi baseada nesse formato 
quando eles ofereceram um produto, que eles acreditavam ter aceitação uni-
versal. No entanto, agora que a Coca-Cola introduziu outros produtos, mu-
dou sua estratégia de marketing para um marketing diferenciado.

2. Marketing Diferenciado
Essa estratégia de marketing também é conhecida como estratégia de marke-
ting de múltiplos segmentos. Cada segmento de cliente é tratado de maneira 
exclusiva para que segmentemos diferentes segmentos de clientes com dife-
rentes soluções. Essa estratégia mantém a sua equipa mais focada e é mais 
eficiente.
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Uma companhia aérea que vende bilhetes para primeira classe, classe de ne-
gócios e classe económica, com programas de marketing separados para atrair 
clientes para cada um dos tipos de bilhete, é um exemplo de estratégia de 
marketing diferenciada.

3. Marketing Concentrado
Essa estratégia tem como alvo um único segmento de mercado bem definido. 
Os custos de marketing são baixos, mas também o seu potencial de vendas. É 
particularmente eficaz para pequenas empresas com recursos limitados, pois 
não acredita no uso de produção em massa, distribuição em massa e publici-
dade em massa.
O fabricante de automóveis Rolls Royce só conquista o segmento premium do 
mercado de automóveis.

Ferramenta: Matrix Ansoff 
Ansoff Matrix é uma ferramenta de planeamento estratégico que fornece 
uma estrutura para ajudar executivos, gerentes seniores e profissionais de 
marketing a criar estratégias para o crescimento futuro.
De acordo com essa ferramenta, existem quatro combinações possíveis para 
o crescimento. Uma empresa deve decidir qual estratégia usar com base nos 
pontos fortes e fracos da empresa e dos seus concorrentes. Cada estratégia 
tem um nível diferente de risco, a penetração no mercado tem menor risco e 
a diversificação tem maior risco.
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Penetração no mercado
Isto ocorre quando uma empresa se infiltra num mercado no qual os produ-
tos atuais já existem. A melhor maneira de conseguir isto é conquistando os 
clientes dos concorrentes. Outras formas incluem atrair não usuários do seu 
produto ou convencer clientes atuais a usar mais de seu produto. 
Enquanto a penetração no mercado pode vir com o menor risco, em algum 
momento a empresa atingirá a saturação do mercado com o produto atual e 
terá que mudar para uma nova estratégia.

Desenvolvimento de mercado
O desenvolvimento de mercado tem como alvo os clientes que não compram 
nos segmentos atualmente segmentados. Também tem como alvo novos 
clientes em novos segmentos, a fim de expandir o mercado potencial. Novos 
usuários podem ser definidos como: novos segmentos geográficos, demográ-
ficos, institucionais ou psicográficos.
Se uma empresa acredita que sua força está nos seus produtos e acredita que 
os seus produtos seriam atraentes para novos clientes, então a empresa pode 
querer usar uma estratégia de desenvolvimento de mercado.

Desenvolvimento de novos produtos
O desenvolvimento de novos produtos é um processo que possui dois cami-
nhos paralelos: um envolve a geração de ideias, o design do produto e a enge-
nharia de detalhes; o outro envolve pesquisa de mercado e análise de marke-
ting. As empresas geralmente vêem o desenvolvimento de novos produtos 
como a primeira etapa do processo estratégico geral de gestão do ciclo de 
vida do produto usado para manter ou aumentar a participação no mercado.
Se uma empresa acredita que sua força está nos clientes, então deve conside-
rar uma estratégia de desenvolvimento de produto.

Diversificação
A diversificação procura aumentar a rentabilidade por meio do maior volu-
me de vendas obtido de novos produtos e novos mercados. Ao nível da uni-
dade de negócios, é mais provável que a diversificação se expanda no novo 
segmento duma indústria em que a empresa já esteja. Ao nível corporativo, 
geralmente é através do investimento num negócio promissor fora da esfera 
da unidade de negócios existente.
Devido ao alto risco envolvido na diversificação, muitos especialistas em 
marketing acreditam que uma empresa não deve tentar diversificar a menos 
que haja um alto retorno sobre o investimento.
A Matriz Ansoff permite aos gerentes resumir rapidamente as estratégias de 
crescimento potencial e compará-las ao risco associado a cada uma delas. As 
quatro estratégias são: penetração de mercado, desenvolvimento de merca-
do, desenvolvimento de novos produtos e diversificação.

Implementando Estratégias Globais
Agora que o mundo entrou no século XXI, estamos a ver o surgimento de 
uma economia global interdependente. Esse mercado global é caracterizado 
por comunicação mais rápida, transporte e fluxos financeiros, os quais estão 
a criar oportunidades de marketing e desafios. As empresas reconhecem que 
a concorrência mundial, as tendências de marketing internacional e as tecno-
logias da internet devem ser consideradas ao lançar campanhas no mercado 
interno e internacional.
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Como resultado dessa rápida mudança em direção a uma economia global 
integrada, as marcas devem ajustar todos os aspetos do mix de marketing para 
atender às preferências e gostos locais, mantendo ao mesmo tempo uma ima-
gem consistente de produto e marca.
A Oxford University Press define uma estratégia de marketing global como 
“marketing em escala mundial, conciliando ou aproveitando comercialmente 
as diferenças, semelhanças e oportunidades operacionais globais para atingir 
os objetivos globais. “

Os quatro “P” de marketing - produto, preço, ponto e promoção - são afetados 
quando uma empresa nacional ou multinacional ajusta a sua estratégia para 
se tornar numa empresa global. Ao nível global de marketing, os planos de 
marketing global devem ser adaptados para que as empresas falem em muitas 
vozes, e não apenas numa. O desenvolvimento de planos de marketing para 
diferentes regiões dá às empresas flexibilidade para reagir contra a concor-
rência ou defender sua posição (liderança de mercado, provedor de baixo 
custo, etc.) num mercado específico.

• Produto: Uma empresa global terá que ajustar certos elementos dos seus 
produtos para diferentes mercados. Até mesmo um único produto preci-
sará de ser modificado de acordo com o mercado em que será vendido. 
Os recursos de empacotamento do produto, incluindo cor e forma, po-
dem ser semelhantes. No entanto, as mensagens e a linguagem são adap-
tadas de acordo com o idioma e os costumes nativos do país.

• Preço: Por ser influenciado por diversas variáveis, o preço varia sempre 
de mercado para mercado. Por exemplo, o custo do desenvolvimento do 
produto (produzido localmente ou importado), o custo dos ingredientes, 
o custo de entrega (transporte, tarifas, etc.) e outras variáveis determina-
rão o preço do produto. O posicionamento do produto, incluindo se o 
produto é de alta qualidade, baixo custo ou meio-termo, comparado com 
marcas concorrentes, também influencia a margem de lucro final.

• Praça: ponto de venda ou distribuição do produto também será determi-
nado pela concorrência local e global, bem como pelo posicionamento do 
produto no mercado. Por exemplo, as marcas não gostariam de colocar 
produtos de alta qualidade em “lojas do dólar” nos Estados Unidos. Da 
mesma forma, um produto de baixo custo na França encontraria sucesso 
limitado numa boutique cara.
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Vantagens
• Economias de escala na produção e dis-

tribuição
• Baixo custos de marketing
• Potência e alcance aprimorados
• Consistência na imagem da marca
• Capacidade de alavancar boas ideias de 

forma rápida e eficiente
• Uniformidade das práticas de marketing

Desafios
• Diferenças nas necessidades e desejos dos 

consumidores
• Diferenças no desenvolvimento de mar-

cas e produtos e no ambiente competitivo
• Diferenças no ambiente legal, que podem 

entrar em conflito com as leis do mercado 
interno

• Diferenças na colocação de produtos ou 
canais de distribuição

• Promoção: Após a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de produ-
tos, as táticas promocionais, como publicidade, geralmente são o maior 
item de linha num orçamento de marketing global. Uma estratégia de co-
municações de marketing integradas (CMI) é fundamental para alcançar 
as metas de marketing, já que o CMI reduz custos, minimiza redundân-
cias organizacionais, maximiza a velocidade de implementação e unifica 
as mensagens da marca.

A economia global oferece muitas vantagens a empresas que são capazes de 
introduzir os seus produtos numa escala global, ao mesmo tempo que perso-
nalizam as suas estratégias de marketing para diferentes idiomas, culturas e 
variáveis socioeconómicas. No entanto, muitas empresas lutam para enfren-
tar o desafio dum mercado maior e mais complexo:
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7. Segmentação e Posicionamento

Na segmentação e posicionamento, os profissionais de marketing dividem um 
mercado de clientes em diferentes grupos que compartilham características 
semelhantes. Em seguida, criam uma imagem para o produto com base em 
seu público-alvo. Isto é frequentemente alcançado realizando pesquisas com 
consumidores e extensas pesquisas quantitativas e qualitativas.

Processo STP
Processo STP é um conceito importante no estudo e aplicação de marketing. 
O processo STP demonstra as ligações entre um mercado global e como uma 
empresa escolhe competir nesse mercado. STP representa os 3 principais pas-
sos: segmentação, target e posicionamento.

Etapa 1: segmentar o seu mercado
Empresa, produto ou marca não pode ser igual para todas as pessoas. É por 
isso que precisamos usar a segmentação de mercado para dividir os nossos 
clientes em grupos de pessoas com características e necessidades comuns. 
Isso permite que adaptemos a nossa abordagem para atender às necessidades 
de cada grupo de maneira económica, e isso proporciona uma enorme vanta-
gem sobre os concorrentes que usam uma abordagem “tamanho único”. Há 
muitas maneiras diferentes de segmentar nossos mercados-alvo. Por exem-
plo, podemos usar as seguintes abordagens:
• Segmentação demográfica - Por atributos pessoais como idade, estado 

civil, sexo, etnia, sexualidade, educação ou ocupação.
• Segmentação Geográfica - Por país, região, estado, cidade ou bairro.
• Segmentação Psicográfica - Por personalidade, aversão ao risco, valores 

ou estilo de vida.
• Segmentação Comportamental - Por como as pessoas usam o produto, 

como são leais ou os benefícios que estão procurando.

Etapa 2: segmente os seus melhores clientes
Em seguida, decidimos qual segmento é o mais atraente. Pode ser preciso 
muito esforço para segmentar um mercado de maneira eficaz. Escolhemos 
apenas um segmento para focar a qualquer momento. Existem vários fatores 
a serem considerados aqui.
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• Primeiro, olhemos para a rentabilidade de cada segmento. Quais grupos 
de clientes contribuem mais para o nosso resultado?

• Em seguida, analisamos o tamanho e o potencial de crescimento de cada 
grupo de clientes. É grande o suficiente para valer a pena abordar? O 
crescimento estável é possível? E como se compara com os outros seg-
mentos? (Certifique-se de que não estaremos a reduzir a receita ao mu-
dar o nosso foco para um nicho de mercado muito pequeno.)

• Por último, pensemos cuidadosamente em como a organização pode 
atender esse mercado. Por exemplo, existem barreiras legais, tecnológi-
cas ou sociais que possam ter impacto? Realizemos uma análise de am-
biente para entender as oportunidades e ameaças que podem afetar cada 
segmento.

Etapa 3: posicionemos a nossa oferta
Nesta última etapa, o nosso objetivo é identificar como desejamos posicionar 
o produto para separar os segmentos de clientes mais valiosos. Em seguida, 
podemos selecionar o mix de marketing que será mais eficaz para cada um 
deles. De acordo com Michael Treacy e Fred Wiersema, dois especialistas em 
marketing famosos, as empresas mais bem-sucedidas enquadram-se numa 
das três categorias:
• Empresas excelentes em termos operacionais, que mantêm uma forte 

vantagem competitiva ao manter uma eficiência excecional, permitindo 
que a empresa ofereça um serviço confiável ao cliente a custos relativa-
mente baixos.

• Empresas de clientes íntimas, que se destacam em atender bem as neces-
sidades específicas do cliente individual. Há menos ênfase na eficiência, 
que é sacrificada por fornecer mais precisamente o que é desejado pelo 
cliente.

• Empresas tecnologicamente excelentes, que produzem os produtos 
mais avançados atualmente disponíveis com tecnologia de ponta, man-
tendo constantemente a liderança em inovação.

Segmentação de mercado é o processo de dividir um amplo mercado em sub-
grupos de consumidores (conhecidos como segmentos) com base em algum 
tipo de característica semelhante. A segmentação envolve concentrar os seus 
esforços de marketing num ou alguns segmentos principais. Posicionamento 
refere-se ao lugar que uma marca ocupa na mente dos clientes e como se dis-
tingue dos produtos dos concorrentes.

Mapeamento perceptivo
Mapeamento perceptivo é uma técnica em diagrama usada pelos profissio-
nais de marketing na tentativa de exibir visualmente as percepções de clien-
tes ou potenciais clientes. Normalmente, a posição dum produto, linha de 
produto, marca ou empresa é exibida em relação à concorrência. Esse tipo 
de representação visual pode fornecer informações valiosas sobre a posição 
atual, bem como a estratégia futura duma empresa.

Alguns mapas de perceção usam círculos de tamanhos diferentes para indi-
car o volume de vendas ou a participação de mercado dos vários produtos 
concorrentes. Mapas percetivos geralmente têm duas dimensões. Por exem-
plo, neste mapa percetivo podemos ver as perceções do consumidor de vá-
rios automóveis nas duas dimensões da eficácia financeira e de prestígio.
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Essa exibição visual pode revelar informações importantes sobre a receção 
atual de um produto ou marca. Por exemplo:
• Os consumidores sentiram que os carros da Mercedes eram os carros 

mais financeiramente eficazes e prestigiados no estudo.
• Carros posicionados próximos um do outro foram vistos como seme-

lhantes nas dimensões relevantes pelo consumidor. Por exemplo, os con-
sumidores viam a Toyota e a Ford como similares. Eles são concorrentes 
próximos e formam um agrupamento competitivo.

• Uma empresa que considera a introdução de um novo modelo irá procu-
rar uma área no mapa livre de concorrentes.

O mapeamento percetivo é uma técnica em diagrama usada pelos profissio-
nais de marketing de ativos que tentam exibir visualmente as perceções de 
clientes ou clientes em potencial.

BCG Matrix
Matriz BCG, nomeada em homenagem aos inventores do Boston Consulting Group, 
avalia os produtos em duas dimensões. A primeira dimensão analisa o nível geral de 
crescimento dos produtos no seu mercado. A segunda dimensão mede a participação 
de mercado do produto em relação ao maior concorrente do setor. A análise de pro-
dutos dessa maneira fornece uma visão útil das prováveis oportunidades e problemas 
com um determinado produto.
Os produtos são classificados em quatro grupos distintos: Estrelas, Vacas leiteiras, 
Pontos de Interrogação e Cães rafeiros.
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Vamos dar uma olhada no que cada um desses quatro resultados significa 
para o produto e o processo de tomada de decisão:
• Estrelas: Todos os produtos estrela apresentam crescimento rápido e 

participação de mercado dominante. Isto significa que os produtos es-
trela podem ser vistos como produtos líderes de mercado. Esses produ-
tos precisarão de muito investimento para manter a sua posição, para 
sustentar um maior crescimento, bem como para manter a sua liderança 
sobre os produtos concorrentes. Os produtos da estrela também gerarão 
muita receita.

• Vacas leiteiras: As vacas leiteiras não precisam do mesmo nível de su-
porte das estrelas. Isto é devido a pressões menos competitivas com um 
mercado de baixo crescimento e geralmente desfrutam de uma posição 
dominante. As vacas leiteiras ainda geram um nível significativo de ren-
da, mas não estão custam muito para a empresa manter. Estes produtos 
podem ser “ordenados” para financiar produtos estrelas.

• Cães rafeiros: Os produtos classificados como cachorros têm sempre 
uma participação de mercado fraca num mercado de baixo crescimento. 
É muito provável que estes produtos causem uma perda ou um lucro 
muito baixo, na melhor das hipóteses. A questão para os gestores é se o 
investimento atualmente gasto em manter esses produtos vivos poderia 
ser gasto em fazer algo que fosse mais lucrativo.

• Ponto de Interrogação (também chamadas de Crianças Problemáticas): 
Esses produtos estão num mercado de alto crescimento, mas não pare-
cem ter uma alta participação no mercado. O que poderia ser motivo 
para isso, como um produto muito novo para o mercado. Se esse não for 
o caso, algumas perguntas precisam ser feitas. O que a organização está 
fazendo errado? O que os concorrentes estão fazendo certo?

BCG Matrix é fácil de executar, ajuda a entender as posições estratégicas do 
portfólio de negócios e é um bom ponto de partida para futuras análises de 
marketing.

Exemplo: Matrix BCG para Nestle

A análise da matriz BCG para a Nestlé revela algumas perspetivas interes-
santes. Como multinacional global na indústria de alimentos e bebidas, a em-
presa suíça é uma das maiores corporações do mundo. Mais de 8000 marcas 
caem dentro de seu guarda-chuva e são tão distintas quanto a água engar-
rafada e alimentos para animais de estimação. A empresa anunciou planos 
para vender marcas abaixo do desempenho, que mostraram consistentemen-
te vendas fracas.

Pontos de interrogação:
Os pontos de interrogação têm uma baixa participação de mercado dentro de 
um mercado de alto crescimento. Os produtos mencionados aqui exigem um 
influxo de investimento para capitalizar em potenciais segmentos. A massa 
de macarrão de 2 minutos Maggi atualmente exige muito investimento para 
capitalizar o crescente segmento de culinária, que pode não oferecer o mais 
alto retorno sobre o investimento no portfólio de marcas da Nestlé.
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Estrelas:
Estas marcas têm uma alta participação num mercado de alto crescimento. 
A vasta gama de água mineral da Nestlé beneficiou da combinação de ten-
dências de estilo de vida mais saudáveis e mercados emergentes. As marcas 
exigem investimento nelas para manter a sua posição e diferenciação nos 
mercados maduros e emergentes.

Cães:
Os produtos da Nestlé nesta categoria têm uma participação de mercado me-
nor num mercado de baixo crescimento. Um exemplo disso é uma unidade 
de cozinha e outras marcas que não tiveram sucesso nos EUA. Esses produ-
tos geram receita suficiente para se sustentarem, mas não são excitantes, não 
são fontes importantes de receita.

Vacas leiteiras:
Estas marcas são importantes por causa do seu potencial de geração de lucro. 
Isso significa que eles têm uma participação de mercado maior num setor de 
crescimento lento. Muito pouco investimento é necessário para essas marcas 
e os fundos gerados a partir deles são usados para abastecer estrelas ou pon-
tos de interrogação.
A matriz BCG ajuda as organizações a determinar que áreas dos seus negó-
cios merecem mais recursos e investimentos. Isso é especialmente útil para 
empresas como a Nestlé que oferecem uma ampla gama de produtos em di-
versos mercados.

Análise de Valor do Cliente
Para agregar valor aos seus clientes, os profissionais de marketing devem con-
siderar o que é conhecido como “oferta total de mercado”. Isso inclui a re-
putação da organização, a representação da equipa, os benefícios do produto 
e as características tecnológicas comparadas às ofertas de mercado e preços 
dos concorrentes. O valor, nesse sentido, pode ser definido como o relaciona-
mento das ofertas de mercado de uma empresa com as dos seus concorrentes.
O valor em marketing pode ser definido por medidas qualitativas e quantitati-
vas. No lado qualitativo, valor é o ganho percebido composto pela condição 
emocional, mental e física de um indivíduo, além de vários fatores sociais, 
económicos, culturais e ambientais. Do lado quantitativo, o valor é o ganho 
real medido em termos de números financeiros e percentagens.
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Uma maneira de uma organização aumentar o seu valor percebido é mostrar 
aos consumidores que os seus produtos os ajudarão a resolver um problema, 
oferecer uma solução, produzir resultados, fazê-los felizes e obter uma exce-
lente relação qualidade-preço.
Para revelar os pontos fortes e fracos da empresa em comparação com outros 
concorrentes, é importante conduzir uma análise de valor ao cliente. Esta é a 
recolha e avaliação de dados associados às necessidades do cliente e tendên-
cias de mercado. As etapas são as seguintes:

• Identifique os principais atributos e benefícios, como facilidade de uso 
ou melhoria da posição social, que os clientes valorizam para escolher 
um produto. É importante identificar e definir benefícios em oposição a 
recursos.

• Assinalar a importância quantitativa dos diferentes atributos e benefí-
cios. Em outras palavras, tente atribuir uma diferenciação de preço real a 
produtos com benefícios de valor agregado.

• Avaliar o desempenho da empresa e dos concorrentes em cada atributo e 
benefício. É importante ser honesto consigo mesmo sobre quem são seus 
concorrentes mais próximos e como valorizam os seus produtos.

• Examine como os clientes do segmento em particular classificaram a em-
presa em relação aos principais concorrentes em cada atributo.

• Monitorize o valor percebido pelo cliente ao longo do tempo.
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Exemplo: análise de valor do cliente de sistemas operacionais de smartphone 
A análise de valor do cliente identifica os principais concorrentes da em-
presa e compara-os usando os fatores críticos de sucesso do setor. A análise 
também revela os pontos fortes e fracos relativos da empresa em relação aos 
concorrentes, portanto, uma empresa saberia que áreas deve melhorar e que 
áreas proteger. Um exemplo de uma matriz é demonstrado abaixo.

A análise revela que o Android é o player mais forte do setor, com pontos 
fortes de participação de mercado, canais de distribuição, recursos de perso-
nalização, abertura e integração na nuvem. Por outro lado, o iOS prevalece 
nas atualizações de frequência, nas capacidades de marketing e na taxa de 
falhas do sistema operacional. O Windows Phone é o mais fraco de todos e 
não tem forças relativas contra seus rivais. As empresas devem criar as suas 
estratégias de acordo com seus pontos fortes e fracos e melhorar as suas clas-
sificações nas áreas mais significativas da indústria.
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8. Desempenho de Marketing

Eficácia de marketing é a medida de quão eficaz é uma estratégia de marketing 
para atingir a meta de maximizar os seus gastos para alcançar resultados 
positivos tanto a curto como a longo prazo.

Eficácia de marketing

Uma maneira de avaliar se uma empresa pratica com sucesso o marketing é 
avaliar o seu nível geral de eficácia de marketing. A eficácia do marketing é 
baseada em cinco dimensões, incluindo o grau de aderência duma empresa 
a uma filosofia orientada para o cliente, orientação estratégica de marketing, 
capacidade de reunir inteligência de mercado relevante e oportuna, nível de 
integração da organização de marketing e eficiência operacional.

1. Orientação no Cliente
A empresa responde rapidamente a problemas ou aflições do cliente? O 
marketing de sucesso baseia-se na capacidade de atender às necessidades do 
cliente. Marketing é altamente dependente de conhecer, analisar e atender às 
necessidades do cliente, em oposição a um foco singular no produto ou ven-
das em geral.

2. Orientação Estratégica
Do ponto de vista estratégico, os profissionais de marketing duma empresa 
devem funcionar com a estratégia e o sucesso de longo prazo em mente. Isso 
geralmente assume a forma de planeamento de marketing formal e uma cul-
tura de pensamento estratégico de longo prazo.

3. Inteligência de Mercado
Para atender às necessidades do cliente, uma empresa e os seus profissionais 
de marketing devem ter o máximo possível de informações objetivas sobre 
sua posição no mercado. Além de ter as informações necessárias para o pla-
neamento e a alocação de recursos a partir dos seus próprios dados e fontes 
internos, os principais tomadores de decisão devem também dispor de infor-
mações atualizadas sobre o mercado externo.

4. Integração Organizacional
Com base na inteligência competitiva que a empresa ganha, uma empresa 
deve reagir de maneira integrada e eficiente para manter o seu nível de ser-
viço ao cliente e, se necessário, ajustar a sua estratégia. A integração concen-
tra-se em quão bem o marketing e outros departamentos duma organização 
comunicam e trabalham juntos.
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5. Eficiência Operacional
A eficiência operacional mostra como a organização é eficaz nos seus negó-
cios. Até que ponto as decisões tomadas nos níveis mais altos de marketing 
são filtradas por toda a organização? Quão responsivo é o departamento de 
marketing a problemas e questões? Quão responsiva é a organização às solici-
tações dos clientes?

Medição de desempenho

As métricas de desempenho de marketing ou os principais indicadores de de-
sempenho (KPIs) são úteis não apenas para profissionais de marketing, mas 
também para executivos que não são de marketing. Do diretor executivo ao 
vice-presidente de vendas, a equipa de gestão precisa de KPIs de marketing 
para avaliar como as atividades de marketing e os gastos afetam os resultados 
financeiros da empresa. Isso é particularmente importante, uma vez que as 
empresas tendem a reduzir os orçamentos de marketing durante as crises eco-
nómicas (downsizing).
À medida que os profissionais de marketing enfrentam mais e mais pressão 
para mostrar um retorno sobre o investimento nas suas atividades, as mé-
tricas de desempenho de marketing ajudam a medir o grau em que os gastos 
com marketing contribuem para os lucros. Também destaca como o marketing 
contribui e complementa iniciativas noutras áreas da organização, como ven-
das e atendimento ao cliente.

Outras razões pelas quais as empresas avaliam o desempenho de marketing 
incluem:
• Monitorizar o progresso do marketing em direção às metas anuais
• Determinar que áreas do mix de marketing - produto, preço, praça e pro-

moção - precisam ser modificadas ou aprimoradas para aumentar algum 
aspeto do desempenho

• Avaliar se os bens, serviços e ideias da empresa atendem às necessidades 
dos clientes e das partes interessadas

• O estabelecimento de métricas de desempenho de marketing é essencial 
para ajudar as marcas a satisfazer os clientes, estabelecendo uma imagem 
clara da empresa, sendo proativos no mercado e incorporando totalmen-
te o marketing à estratégia geral de negócios da empresa.

Para medir a eficácia duma campanha de marketing, uma empresa precisa 
concordar com os objetivos das campanhas e com os KPIs (principais indica-
dores de desempenho) que precisa de acompanhar. Por exemplo, o objetivo 
duma campanha pode ser o aumento da reputação da marca on-line duma 
empresa. Um bom KPI para medir o sucesso dessa campanha seria “o núme-
ro de visitantes do site.”
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9. Marketing Digital

O marketing digital engloba todos os esforços de marketing que usam um dis-
positivo eletrónico ou a internet. As empresas utilizam canais digitais, como 
mecanismos de pesquisa, redes sociais, e-mail e os seus sites, para se conecta-
rem com clientes atuais e potenciais.

Canais de Marketing Digital

O marketing digital apresenta uma característica-chave com a qual o marketing 
tradicional muitas vezes tem lutado: torna as ações de marketing facilmente 
mensuráveis. Embora o marketing tenha usado sempre dados, as mais recen-
tes integrações com tecnologia permitiram que muitas empresas trabalhas-
sem de forma mais eficiente com conjuntos de dados maiores. Com o software 
moderno de análise da web, o sucesso de ações específicas de marketing digital 
(como um anúncio no Google, uma postagem nas redes sociais, uma campa-
nha de e-mail ou uma publicação no blog) pode ser rastreado e relatado.
O marketing digital é definido pelo uso de várias táticas e canais digitais para 
se conectar com os clientes, onde eles passam grande parte do tempo: on-li-
ne, site próprio, ativos de marca on-line duma empresa - publicidade digital, 
e-mail marketing, folhetos on-line e muito mais - há um espetro de táticas que 
se enquadram no “marketing digital”.
Veja um breve resumo de algumas das táticas de marketing digital mais co-
muns e dos canais envolvidos em cada uma delas:
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• Search Engine Optimization (SEO) ou Optimização no motor de pesquisa
Este é o processo de otimizar o seu site para “aparecer” em melhor posi-
ção nas páginas de resultados de mecanismos de pesquisa (como o Goo-
gle ou o Bing), aumentando assim a quantidade de tráfego orgânico (ou 
gratuito) que o seu site recebe. Normalmente, isso é alcançado pesquisan-
do e incluindo palavras-chave importantes num site ou blog. No entanto, 
normalmente leva muito tempo e esforço para receber um bom ranking 
do Google.

• Search Engine Advertising (SEA) ou Publicidade no motor de pesquisa
Um dos tipos mais comuns de publicidade on-line é o uso do Google Ads. 
Os anúncios do Google permitem que paguemos pelos melhores espaços 
nas páginas de resultados do mecanismo de pesquisa do Google. Somos 
cobrados por cada clique recebido pelo nosso anúncio. Esta é a razão 
pela qual este tipo de marketing também é conhecido como Pay-per-Click 
(PPC). O SEA frequentemente levará a resultados mais rápidos do que o 
SEO, mas também terá um preço.

• Marketing de Conteúdo
Esse termo denota a criação e a promoção de ativos de conteúdo com 
o objetivo de gerar reconhecimento da marca, crescimento do tráfego, 
geração de leads e clientes. Como muitos clientes em potencial estão à 
procura de informações na internet, essa pode ser uma ótima técnica para 
combinar informações relevantes para o consumidor com os produtos 
e serviços que a sua empresa tem a oferecer. Fornecer conteúdo de alta 
qualidade também pode ser útil para SEO, postagens em redes sociais, 
e-books para download, campanhas por e-mail, etc.

• Marketing de Redes Sociais
Essa prática promove a sua marca e o seu conteúdo em canais de redes 
sociais e plataformas de vídeo para aumentar o reconhecimento da mar-
ca, direcionar o tráfego e gerar leads para sua empresa. Os canais que 
podemos usar no marketing de redes sociais incluem Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube, Pinterest e muitos outros. As 
redes sociais oferecem às empresas a possibilidade de exibir anúncios 
pagos para alcançar ainda mais clientes em potencial.

• Marketing de e-mail
As empresas usam o e-mail marketing como meio de comunicação com os 
seus públicos. Os e-mails costumam ser usados para promover conteúdo, 
descontos e eventos, além de direcionar pessoas para o website da empre-
sa. Os tipos de e-mails que podemos enviar numa campanha de marketing 
por e-mail incluem boletins informativos de assinatura de blog, e-mails de 
acompanhamento para os visitantes do website que fizeram o download de 
algo ou de e-mails de boas-vindas ao cliente.

As táticas de marketing digital podem ajudar sua organização a ser encontra-
da on-line as pessoas certas para atrair, envolver e converter aos seus produ-
tos e serviços.
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Papéis de Marketing Digital
Os profissionais de marketing digital são responsáveis por promover a cons-
cientização da marca e gerar leads por meio de todos os canais digitais que 
estão à disposição da empresa. Esses canais incluem redes sociais, o próprio 
site da empresa, classificações de mecanismos de pesquisa, e-mail, publicida-
de gráfica, o blog da empresa e muito mais.
O profissional de marketing digital geralmente concentra-se em diferentes 
indicadores-chave de desempenho (KPI) para cada canal, de modo a po-
der medir adequadamente o desempenho da empresa em cada um deles. O 
marketing digital é realizado em muitos papéis de marketing hoje. Em peque-
nas empresas, um indivíduo pode possuir muitas das táticas de marketing 
digital descritas acima ao mesmo tempo. Em empresas maiores, essas táticas 
têm vários especialistas, e cada um se concentra em apenas um ou dois dos 
canais digitais da marca.
Aqui estão alguns exemplos desses especialistas:

• Gerente de SEO (principais KPIs: tráfego orgânico, ranking do Google). 
Em resumo, os gerentes de SEO fazem com que o negócio seja classifica-
do no Google. Usando uma variedade de abordagens para a otimização 
de mecanismos de pesquisa, essa pessoa pode trabalhar diretamente com 
os criadores de conteúdo para garantir que o conteúdo que eles produ-
zem tenha um bom desempenho no Google.

• Especialista em marketing de conteúdo (principais KPIs: tempo gasto 
em páginas da web, tráfego geral do blog, assinantes do canal do YouTu-
be). Especialistas em marketing de conteúdo são os criadores de conteúdo 
digital. Eles acompanham com frequência o calendário de blogs da em-
presa e criam uma estratégia de conteúdo que inclui vídeo também. Esses 
profissionais costumam trabalhar com pessoas de outros departamentos 
para garantir que os produtos e campanhas dos lançamentos de negócios 
sejam suportados com conteúdo promocional em cada canal digital.

• Social Media Manager (principais KPIs: Segue, gosta, fãs, impressões, 
ações). O papel de um gerente de redes sociais é fácil de deduzir do tí-
tulo, mas as redes sociais que eles geram para a empresa dependem do 
setor. Acima de tudo, os gerentes de redes socias estabelecem um crono-
grama de publicação para o conteúdo escrito e visual da empresa. Esse 
funcionário também pode trabalhar com o especialista em marketing de 
conteúdo para desenvolver uma estratégia para que conteúdo postar em 
que rede social.

• Gerente de marketing de desempenho (principais KPIs: custo por clique, 
custo por lead e retorno sobre o investimento). Um gerente de marketing 
de desempenho é responsável por desenvolver, implementar e gerenciar 
campanhas de publicidade on-line pagas que promovem uma empresa e 
os seus produtos e/ou serviços (por exemplo, com anúncios do Google 
ou anúncios do Facebook). Ele ou ela desempenha um papel importante 
na aquisição de leads e clientes e normalmente é uma pessoa orientada a 
números e analítica.

• Gerente de e-mail marketing (KPIs principais: taxa de abertura de e-mail, 
taxa de cliques por e-mail). Essa pessoa é responsável por gerenciar as 
campanhas de e-mail das empresas, analisar os resultados das campa-
nhas de marketing por e-mail mais recentes e fazer recomendações para 
melhorias adicionais.
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Os melhores profissionais de marketing digital têm uma visão clara de como 
cada campanha de marketing digital apoia as suas metas abrangentes. E, de-
pendendo dos objetivos da estratégia de marketing, os profissionais de marke-
ting podem apoiar uma campanha maior por meio dos canais gratuitos e pa-
gos à sua disposição.
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10. Conclusão

Neste módulo aprendeu os conceitos básicos de Marketing e Comunicação. 
O marketing é o elo entre os requisitos materiais duma sociedade e os seus 
padrões económicos de resposta. O marketing satisfaz essas necessidades por 
meio de processos de troca e da construção de relacionamentos de longo 
prazo.
O marketing pode ser encarado como uma função organizacional e como um 
conjunto de processos para criar, entregar e comunicar valor aos clientes e 
gerir os relacionamentos com os clientes de maneiras que beneficiem a orga-
nização e os seus acionistas. Marketing é a ciência de escolher mercados-alvo 
por meio de análise de mercado e segmentação de mercado, bem como en-
tender o comportamento de compra do consumidor e fornecer valor superior 
ao cliente.
O conjunto de compromissos necessários para uma gestão de marketing bem-
-sucedida inclui recolha de informação, conectar-se com clientes, construir 
marcas fortes, moldar as ofertas de mercado, entregar e comunicar valor, criar 
crescimento de longo prazo e desenvolver estratégias e planos de marketing.

Neste módulo aprendeu sobre:
• Conceitos de marketing mais essenciais,
• Evolução do marketing ao longo dos anos,
• Analise do ambiente micro e macro,
• Importância de preparar uma estratégia de marketing,
• Ferramentas mais importantes para segmentação e posicionamento de 

marketing,
• Formas de medir o desempenho de marketing
• Importância do marketing digital.

Obrigado por concluir este módulo e boa sorte com o teste!
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LIÇÕES DO MÓDULO ECONOMIA E 
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Bem-vindo ao modulo Economia e Negócios Internacionais!
“Economia” é a ciência que estuda as escolhas de indivíduos, famílias e 
organizações na alocação de recursos escassos. A escassez significa que os 
indivíduos e as sociedades têm recursos limitados e, portanto, não podem 
produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter.
Embora muitas pessoas não a reconheçam, tomamos decisões económicas 
todos os dias - decidimos que produtos ou atividades se encaixam em nossos 
orçamentos e necessidades. Através dessas decisões, definimos se o que 
queremos está disponível no mercado e a que preço. O sistema económico é 
o lugar onde os bens e serviços são produzidos, distribuídos e consumidos.
Os economistas estudam de que maneira as pessoas tomam decisões sobre 
compra, venda, poupança e investimento. Estudamos como as pessoas 
interagem umas com as outras nos mercados. Também estudamos a economia 
como um todo quando nos preocupamos com a renda total, o desemprego e 
a inflação.
Para as empresas, criar uma estratégia global de longo prazo é uma tarefa 
complicada, mas importante. Como é evidente, nenhum país é uma ilha 
económica, e a economia é verdadeiramente global. Um número crescente de 
empresas tornou-se em verdadeiras empresas multinacionais, com instalações 
operacionais em todo o mundo. Eles descobriram como mitigar os seus riscos 
tanto política quanto economicamente, mas também descobriram como os 
eventos numa nação podem ter repercussão em todo o mundo.
À medida que as empresas contemplam e se envolvem na expansão global, 
há infinitas oportunidades, mas também riscos potenciais. O mercado interno 
também é atraente para empresas estrangeiras. Para que uma organização 
seja bem-sucedida na economia global de hoje, os seus proprietários e partes 
interessadas devem olhar além das fronteiras e entender a comunidade 
mundial.
A economia é a ciência social que estuda como as sociedades gerem os seus 
recursos escassos.

1. Introdução
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2. Dez Princípios da Economia

Embora o estudo da economia seja complexo, o campo é unificado por vá-
rias ideias centrais. Os famosos Dez Princípios da Economia, de Gregory 
Mankiw, são os princípios de como funciona a economia global. Esses prin-
cípios também incluem conceitos básicos usados por economistas em todo o 
mundo.

Como as pessoas tomam decisões
 

Princípio 1: As pessoas enfrentam trade-offs (conflito de escolha).
Os economistas costumam dizer: “Não existe almoço grátis.” Isso 
significa que sempre há trade-offs (conflito de escolha): para conse-
guirmos uma coisa, precisamos desistir de outra coisa. Por exem-

plo, se gastarmos dinheiro num novo computador, não poderemos gastar o 
mesmo dinheiro numa nova televisão. Este princípio também funciona para 
as nações. Há o clássico trade-off entre “armas e manteiga”: se a sociedade 
gastar mais em defesa nacional (armas), então terá menos para gastar em 
programas sociais (manteiga). Reconhecer que existem trade-offs não indica 
que decisões devem ser tomadas.

Princípio 2: O custo de algo é o que desistimos para obtê-lo
Tomar decisões requer comparar os custos e benefícios alternativos 
de ação. Por exemplo, se uma empresa gasta US $ 100 em energia 
elétrica, ela não pode usar esse dinheiro para comprar novos equi-

pamentos de escritório. O custo de oportunidade de um item é o que desis-
timos para obter esse item. Assim, os custos de oportunidade não se restrin-
gem aos custos financeiros: ao ver um filme numa casa de cinema, so eu custo 
de oportunidade não é apenas o preço do ingresso, mas o valor do tempo que 
passamos no cinema. Em outras palavras, os custos de oportunidade são os 
benefícios que poderíamos ter recebido ao adotar uma ação alternativa. Ao 
tomar decisões, os gerentes devem sempre considerar os custos de oportuni-
dade de cada ação possível.
 

Princípio 3: As pessoas racionais pensam na margem.
Os economistas geralmente assumem que as pessoas são racionais 
- isso significa que as suas decisões são baseadas em fatos e razões. 
Pessoas racionais tomam decisões comparando benefícios margi-

nais e custos marginais. Por exemplo, só devemos frequentar a faculdade por 
mais um ano se os benefícios desse ano de estudo excederem o custo de par-
ticipar desse ano. Além disso, uma empresa automobilística só deve produzir 
mais carros se o benefício exceder o custo de produzi-los.
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Princípio 4: As pessoas respondem aos incentivos.
Como as pessoas racionais pesam os custos marginais e os benefícios 
marginais das atividades, elas respondem quando esses custos 
ou benefícios mudam. Por exemplo, quando o preço dos carros 

aumenta, os compradores têm um incentivo para comprar menos carros. A 
política pública pode alterar os custos ou benefícios das atividades. Algumas 
políticas têm consequências inesperadas porque alteram o comportamento 
duma maneira que não foi prevista.

Como as pessoas interagem
 

Princípio 5: O comércio pode melhorar a situação de todos.
O comércio não é um concurso em que um lado ganha e outro lado 
perde. O comércio permite que cada profissional se especialize nas 
atividades que ele ou ela faz melhor, seja agricultura, construção, 

engenharia ou manufatura. Ao negociar com outras pessoas, as pessoas po-
dem comprar uma variedade maior de bens ou serviços. Isso é verdade para 
indivíduos e países. É provável que estejas envolvido no comércio com ou-
tras pessoas e empresas diariamente: a maioria das pessoas não fazem as suas 
próprias roupas ou não produz os seus próprios alimentos - mas, negocian-
do, somos capazes de obter todos esses produtos.

Princípio 6: Os mercados geralmente são uma boa maneira de or-
ganizar a atividade económica.
Numa economia de mercado, as decisões sobre que bens e serviços 
produzir e quanto produzir são feitos por milhões de empresas e 

famílias no mercado. O economista político Adam Smith fez a famosa obser-
vação de que, embora os indivíduos sejam motivados pelo interesse próprio, 
uma mão invisível guia esse interesse próprio para promover o bem-estar 
económico da sociedade. Consequentemente, as economias centralmente 
planeadas fracassaram principalmente porque não permitiram que o merca-
do funcionasse.
 

Princípio 7: Os governos às vezes podem melhorar os resultados 
do mercado
Quando um mercado falha em alocar recursos eficientemente, o go-
verno pode mudar o resultado por meio de políticas públicas. Um 

tipo de falha de mercado é a externalidade - ocorre quando as ações de uma 
pessoa afetam o bem-estar de outras pessoas. O segundo tipo de falha de 
mercado é o poder de mercado - quando um único ator tem tanto poder, que 
ele pode influenciar o preço. Nestes casos, o governo pode intervir. Exemplos 
são regulamentos contra monopólios. O governo também pode intervir para 
melhorar a igualdade com o imposto de renda e o bem-estar.

Como funciona a economia
 

Princípio 8: O padrão de vida de um país depende de sua capaci-
dade de produzir bens e serviços.
Existe uma grande variação nos padrões de vida entre os países 
hoje e no mesmo país ao longo do tempo. Estes são em grande 
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parte atribuíveis a diferenças na produtividade. Produtividade é a quantida-
de de bens e serviços produzidos por cada unidade num período específico. 
Como resultado, a política pública deve melhorar a educação e melhorar o 
acesso à melhor tecnologia disponível.
 

Princípio 9: Preço do arroz quando o governo imprime muito di-
nheiro
Quando um governo cria grandes quantidades do dinheiro da na-
ção, o valor do dinheiro cai. Nesse processo de inflação, os preços 

aumentam e os consumidores exigem mais do mesmo dinheiro para comprar 
bens e serviços. A inflação alta é cara para a economia. Os responsáveis pela 
política monetária que desejam manter a inflação baixa devem manter um 
crescimento lento na quantidade de dinheiro.

Princípio 10: A sociedade enfrenta um trade-off (conflito de esco-
lha) de curto prazo entre inflação e desemprego.
No curto prazo, um aumento na quantidade de dinheiro (inflação) 
estimula os gastos, o que aumenta a produção. O aumento da pro-

dução exige mais contratação, o que reduz o desemprego. O resultado é um 
trade-off temporário entre inflação e desemprego. Entender esse trade-off é 
crucial para entender os efeitos de curto prazo das mudanças nos impostos, 
nos gastos do governo e na política monetária.

Forças e fraquezas
Mankiw conseguiu explicar toda a economia mundial em apenas 10 regras 
simples? Ou há mais na nossa economia global e nas interações humanas 
básicas do que Mankiw quer que acreditemos? Neste capítulo, discutiremos 
brevemente o que os críticos pensam sobre os 10 princípios da economia de 
Mankiw.

 
Será que algo tão complexo como a nossa economia global realmente segue 
10 princípios simples? Ou o mundo não é mais complicado do que isso? E a 
visão de Mankiw é politicamente tendenciosa? Uma coisa é certa: nem todos 
concordam com as ideias de Mankiw.
Os críticos argumentam que o autor raramente inclui uma discussão real de 
fontes primárias e, muitas vezes, inclina-se para o modelo clássico de econo-
mia política, exposto mais notoriamente por Adam Smith. Eles criticam que 
Mankiw vê as leis económicas do mercado como “princípios” imutáveis da 
sociedade - e assim faz com que os seus princípios pareçam mais uma ideo-
logia política.
Nós já nos devemos ter perguntado se os princípios de Mankiw são realmen-
te uma boa descrição de nossas vidas diárias. Pode ser uma boa ideia pensar 
sobre o seguinte:
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• Os dez princípios ignoram partes importantes que definem nossas ações 
do dia-a-dia? Se estamos com os nossos amigos, em casa com família, na 
escola ou no trabalho com nossos colegas e parceiros de negócios, os va-
lores de cooperação, amor, confiança, sacrifício e amizade provavelmen-
te fazem parte das suas vidas. Por que Mankiw ignora esses princípios 
humanos básicos de interação e se concentra apenas em seus princípios?

• Por que Mankiw ignora o poder político como um conceito importante? 
O poder político nem sequer é mencionado uma única vez no texto in-
teiro de Mankiw. No entanto, a maioria dos economistas concorda que o 
poder político desempenha um papel importante na explicação de nossa 
economia global.

Em outras palavras, podemos criticar que toda a abordagem de Mankiw está 
fundamentalmente em desacordo com a forma como o mundo funciona na 
realidade.

Dado que as ideias de Mankiw estão em desacordo com o funcionamento 
real da vida social e económica e até mesmo ajudam a perpetuar os nossos 
problemas sociais e económicos através da produção desta imagem do indi-
víduo como completamente orientada para valores e ideias de mercado, os 
seus críticos afirmam que é hora de expandir a conversação económica em 
direção a mais pluralismo e longe de “princípios” hegemónicos, ideológicos, 
estabelecidos na idade da pedra.

 
Nenhuma teoria económica é perfeita. Nenhum modelo simples pode expli-
car o mundo complexo em que vivemos sem erros. No entanto, acreditamos 
que é importante e útil conhecer os 10 princípios de Mankiw para entender 
melhor a economia global em que vivemos hoje.
A primeira edição de Principles of Economics, de Gregory Mankiw (1997), 
teve como alvo inicial 20% do mercado de livros didáticos de economia para 
a primeira edição. Muitos especialistas opinaram que o editor tinha grande 
probabilidade de sucesso. Isso faz dos princípios de Mankiw uma das ideias 
económicas modernas mais acessíveis e mais lidas. O sucesso e a popula-
ridade dos princípios de Mankiw são o resultado de várias inovações neste 
livro que ajudam a separá-lo e colocá-lo à frente das várias dezenas de outros 
livros sobre princípios económicos no mercado.
Mankiw conseguiu tornar a complexa teoria da economia acessível a um pú-
blico maior. Ele facilita a compreensão dos seus princípios e segue o seu 
raciocínio. Ele também conseguiu explicar e incluir subtemas como o com-
portamento do consumidor, a política fiscal e monetária, o comportamento 
dos mercados financeiros e a determinação dos preços, e muito mais na sua 
explicação. Esta é a razão pela qual os seus princípios fazem parte de todos 
os programas de estudo da economia.
Podemos dizer assim: provavelmente não devemos ver os princípios de 
Mankiw como “a lei da economia”, mas sim como o ponto de partida para o 
excitante mundo da economia.
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3. A mão invisível

O famoso livro de Adam Smith, The Wealth of Nations, publicado em 1776, 
fornece a base para a economia de mercado atual. Porque é que as economias 
de mercado funcionam tão bem? É porque todas as pessoas se tratam com 
amor e bondade? De modo nenhum. Smith argumenta que os participantes 
da economia são motivados pelo interesse próprio.
Embora um mercado com milhões de participantes possa parecer caótico, a 
“mão invisível” do mercado guia esse interesse próprio para a promoção de 
resultados sociais desejáveis e bem-estar económico geral.
Em seu livro, Smith lutou com um paradoxo:
“Como é que a água, que é tão útil que a vida é impossível sem ela, tem um 
preço tão baixo - enquanto os diamantes, que são completamente desneces-
sários, têm um preço tão alto?”

A resposta está ligada ao princípio da escassez: a água não é um item escasso 
em relação aos diamantes. Smith reconheceu que “valor em uso” não é o mes-
mo que “valor em troca”. Basicamente, não podemos atribuir preço mais alto 
a um item simplesmente porque é mais útil. De facto, o oposto é verdadeiro. 
O preço mais alto de um produto é determinado por sua utilidade marginal, 
que é o valor de sua última unidade utilizável. Então, a água tem um preço 
relativamente baixo porque está em toda a parte. Os diamantes, por outro 
lado, têm um preço relativamente alto porque são escassos em comparação e 
não uma necessidade.

Podemos tirar duas regras deste caso:
• Se fabricamos produtos muito úteis (por exemplo, champô), os produtos 

se tornarão comodidades e o preço cairá. Consequentemente, temos de 
vender em grandes volumes para obter lucro.

• Se produzimos produtos que são limitados em seu uso (por exemplo, 
a maioria dos bens de luxo), o preço vai subir. Provavelmente venderá 
menos produtos, mas ganhará mais dinheiro com cada produto.

A “mão invisível” é um termo usado por Adam Smith para descrever os be-
nefícios sociais não intencionais das ações individuais de interesse pessoal.
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4. Micro e Macro

Em todas as áreas da ciência, há uma grande imagem e uma pequena ima-
gem, a macro e a micro. Macroeconomia e Microeconomia são simplesmente 
dois pontos diferentes dos quais a economia pode ser observada.

Microeconomia é o estudo de pequenas unidades económicas, como pessoas 
individuais, famílias e empresas. Ele tenta explicar como os indivíduos e 
as empresas respondem às mudanças de preço e por que eles exigem o que 
fazem com níveis de preços específicos. Resumidamente, a análise microeco-
nómica de todas as pequenas partes que compõem toda a economia.

Macroeconomia analisa a produção total de uma nação e a forma como a 
nação aloca os seus recursos limitados de terra, mão-de-obra e capital, na 
tentativa de maximizar os níveis de produção e promover o comércio e o 
crescimento para as gerações futuras. Depois de observar a sociedade como 
um todo, Adam Smith observou que havia uma “mão invisível” girando as 
engrenagens da economia: uma força de mercado que mantém a economia a 
funcionar.

Microeconomia é o estudo de pequenas unidades económicas, enquanto ma-
croeconomia é o estudo de toda a economia.
Ambas as abordagens estão inter-relacionadas, já que as questões macroe-
conómicas ajudam a moldar as decisões que afetam indivíduos, famílias e 
empresas. Portanto, abordaremos os conceitos mais importantes de ambos 
os campos neste módulo.
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5. Oferta e Procura

“Oferta” e “Procura” são, talvez, os conceitos mais fundamentais da econo-
mia. Oferta aponta para a disposição dos vendedores de fornecer bens e ser-
viços para venda. A Procura aponta para a capacidade dos compradores de 
comprar bens e serviços.

Procura ou Demanda

Procura refere-se a quanto um produto ou serviço é desejado pelos compra-
dores. Normalmente, a procura aumenta à medida que o preço de um produ-
to cai e a oferta diminui à medida que os preços sobem.
A lei da procura afirma, todos os outros fatores sendo iguais, à medida que 
o preço de um bem ou serviço aumenta, a procura do consumidor pelo bem 
ou serviço diminuirá e vice-versa. A lei da procura diz que quanto maior o 
preço, menor a quantidade procurada, porque o custo de oportunidade dos 
consumidores para adquirir esse bem ou serviço aumenta, e eles devem fazer 
mais compensações para adquirir o produto mais caro.
Os economistas representam graficamente a relação entre o preço do produto 
e a quantidade procurada por uma curva de procura:

A sensibilidade das mudanças no preço e na procura é chamada de elastici-
dade de preço. Produtos e serviços têm diferentes graus de elasticidade de 
preço. Por exemplo, se a gasolina aumentar de preço, a procura geral pode 
não ser proporcionalmente reduzida, pois as pessoas ainda precisam de ga-
solina para abastecer os seus veículos (baixo grau de elasticidade de preço). 
Se, no entanto, o preço das viagens aéreas aumentar muito, pode ser provável 
que a procura por viagens aéreas tenha um declínio maior do que proporcio-
nal (alto grau de elasticidade-preço).
As empresas precisam monitorizar cuidadosamente os fatores que podem 
afetar a procura. Se não estivermos atentos a esses diferentes elementos de 
procura relacionados aos negócios, os nossos concorrentes encontrarão uma 
vantagem competitiva que pode afetar a sobrevivência a longo prazo da or-
ganização.
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Oferta

Oferta refere-se à relação entre diferentes preços e as quantidades que os 
vendedores irão oferecer: Geralmente, quanto maior o preço, mais de um 
produto ou serviço  será oferecido.
A lei dos estados fornecedores, todos os outros fatores sendo iguais, à me-
dida que o preço de um bem ou serviço aumenta, a quantidade de bens ou 
serviços que os fornecedores oferecem aumentará, e vice-versa. A lei da ofer-
ta diz que à medida que o preço de um item sobe, os fornecedores tentam 
maximizar os seus lucros aumentando a quantidade oferecida para venda.
Podemos ver a relação entre o preço do produto e a quantidade fornecida 
numa curva de oferta:

Equilíbrio do mercado
A lei da oferta e procura afirma que os preços são definidos pela interseção 
da oferta e da procura. O ponto em que a oferta e a procura se encontram 
identifica o preço de mercado predominante no qual podemos esperar com-
prar um produto:

Esse estado em que a oferta e a procura estão equilibradas é chamado de pre-
ço de equilíbrio ou equilíbrio de mercado. As forças do mercado descritas 
aqui, trabalhando através do mecanismo de preços, são a essência da “mão 
invisível” de Adam Smith: a oferta e a procura entram em equilíbrio sem 
planeamento central.
O preço de mercado é estabelecido através da concorrência, de tal forma que 
a quantidade de bens ou serviços solicitados pelos compradores é igual à 
quantidade de bens ou serviços produzidos pelos vendedores.
Quando as curvas de oferta e procura se cruzam, o mercado está em equilí-
brio. É aqui que a quantidade procurada e a quantidade fornecida são iguais.
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6. Sistemas Económicos

No século XX, havia basicamente dois sistemas económicos que davam res-
postas às questões sobre o que produzir e para quem, dados recursos limita-
dos: economias planeadas dirigidas por um governo centralizado e econo-
mias de mercado baseadas em empresas privadas.

Economias de mercado
A economia de mercado (sistema de empresas privadas) é centrada na filoso-
fia económica do capitalismo e da concorrência.
Capitalismo é um sistema económico no qual as empresas são recompensa-
das por atender às procuras dos consumidores. Permite a propriedade pri-
vada de todas as empresas. Os empreendedores, que desejam obter lucro, 
criam empresas que eles acreditam que atenderão às necessidades dos con-
sumidores.
As decisões económicas e o preço dos bens e serviços são guiados exclusi-
vamente pelas interações dos cidadãos e empresas individuais do país. Há 
pouca intervenção do governo ou planeamento central.
Existem quatro tipos diferentes de concorrência numa economia de mercado:
• Concorrência pura é um mercado ou indústria em que existem muitos 

concorrentes. É fácil entrar no mercado, pois existem poucas barreiras à 
entrada e muitas empresas são capazes de oferecer produtos semelhantes 
entre si. Empresas individuais têm muito pouco controlo sobre o preço.

• Concorrência monopolista significa que há menos competidores, mas 
ainda há competição. Neste ambiente de mercado, é um pouco difícil 
entrar no mercado. Devido ao fator de diferenciação, as empresas indivi-
duais podem ter algum tipo de controlo sobre os preços.

• Oligopólio é uma situação de mercado com poucos concorrentes. Os 
poucos concorrentes existem devido a altas barreiras à entrada. Os pro-
dutos ou serviços nesse mercado podem ser similares (empresas de tele-
comunicações) ou podem ser diferentes (supermercados). Aqui, as em-
presas têm algum controlo sobre os preços.

• Monopólio existe no sistema da empresa privada quando não há abso-
lutamente nenhuma outra concorrência. Isso significa que existe apenas 
um provedor para fornecer um bem ou serviço. Neste caso, é frequente-
mente o governo que regula quem pode entrar no mercado (por exem-
plo, transporte público).

Uma economia de mercado tem várias vantagens: em primeiro lugar, a con-
corrência leva à eficiência, porque as empresas que têm menos custos são 
mais competitivas. Em segundo lugar, a inovação é incentivada porque pro-
porciona uma vantagem competitiva e aumenta a probabilidade de riqueza. 
Em terceiro lugar, uma grande variedade de bens e serviços está disponível à 
medida que as empresas tentam diferenciar-se no mercado.
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No entanto, as economias de mercado também têm desvantagens: em pri-
meiro lugar, a disparidade na riqueza existe porque a riqueza tende a gerar 
riqueza. É mais fácil para os indivíduos ricos tornarem-se mais ricos do que 
para os pobres se tornarem ricos. Em segundo lugar, tende a haver uma rede 
de segurança social reduzida, porque os programas sociais são em grande 
parte financiados pelo governo.

Economias planeadas

Além do sistema de empresas privadas, as economias planeadas são outra 
estrutura de mercado na economia mundial. Numa economia planeada, os 
controlos do governo determinam a propriedade da empresa, os lucros e a 
alocação de recursos. Países que existiam com economias planeadas, no en-
tanto, não tiveram grande sucesso. A teoria mais comum de uma economia 
planeada é o comunismo, que afirma que toda a propriedade é compartilha-
da igualmente pelo povo sob a direção de um governo central forte.

Num sistema económico que envolve a propriedade pública das empresas, 
em vez de empreendedores, o governo decide que produtos os consumidores 
serão oferecidos e em que quantidades.
O comunismo foi proposto por Karl Marx e desenvolvido e implementado 
por V. I. Lenin. Na teoria marxista, “comunismo” denota o estágio final do 
desenvolvimento histórico humano no qual o povo governa política e econo-
micamente. A filosofia comunista é baseada em cada indivíduo que contribui 
para o sucesso económico global da nação e os recursos do país são distribuí-
dos de acordo com as necessidades de cada pessoa. O governo central possui 
os meios de produção e todos trabalham para empresas estatais.
Uma economia planeada tem algumas vantagens: Como o governo tem con-
trolo sobre todos os fatores de produção, as probabilidades de acontecer um 
monopólio estão próximas de zero sob a economia planeada. Além disso, 
pode ajudar a reduzir a lacuna entre pobres e ricos, porque todas as políticas 
governamentais são projetadas para trazer a igualdade social.
No entanto, a economia planeada apresenta algumas desvantagens: em pri-
meiro lugar, leva à destruição de empreendedores e inovadores, o que, por 
sua vez, leva a uma menor produtividade e também a um menor crescimento 
para o país. Em segundo lugar, este sistema leva à discordância entre os ci-
dadãos como o direito básico do ser humano de livre-arbítrio é desafiado sob 
este sistema. Por fim, esse sistema sofre com a burocracia governamental, de-
mora na tomada de decisões por parte dos funcionários públicos do governo, 
e uso ineficiente de recursos.

Economias Mistas

A história provou que, em todo o mundo, o modelo central de economia de 
comando não sustentou o crescimento económico e não foi capaz de fornecer 
segurança económica de longo prazo para seus cidadãos.
A maioria das economias que vemos hoje, no entanto, são economias mistas. 
Estes são sistemas económicos que exibem características de economias pla-
neadas e de mercado.
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Na economia mista, as empresas estatais frequentemente operam ao lado de 
empresas privadas. Bons exemplos disso podem ser encontrados na Europa, 
onde os respetivos governos têm tradicionalmente controlado certas indús-
trias-chave, como ferrovias, bancos e telecomunicações.

Estritamente falando, todas as economias modernas são mistas, embora haja 
grandes variações na quantidade de mistura e no equilíbrio entre a influência 
pública e privada.

Hoje, a maioria das economias são economias mistas.
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7. O Ciclo de Negócios

O ciclo de negócios é a flutuação natural da economia entre períodos de ex-
pansão (crescimento) e contração (recessão). Fatores como o produto interno 
bruto (PIB), taxas de juros, níveis de emprego e gastos do consumidor podem 
ajudar a determinar o atual estágio do ciclo económico.

Estágio 1. Pico ou prosperidade
Crescimento (ou prosperidade) do ciclo de negócios ocorre quando o desem-
prego é baixo, a forte confiança do consumidor leva a aquisições recordes 
e, como resultado, os negócios expandem para aproveitar as oportunida-
des criadas pelo mercado. Um bom exemplo do mercado que experimen-
tou prosperidade ocorreu no Vale do Silício de 1998 a 2001. De repente, o 
mercado identificou a tecnologia como a próxima grande oportunidade de 
negócios, então as empresas estavam a adotar tecnologias on-line num ritmo 
recorde; empresas de tijolo e argamassa estavam a criar mercados eletrónicos 
pela primeira vez.

Estágio 2. Recessão
Recessão é uma contração económica cíclica que dura pelo menos seis me-
ses. Os economistas concordam que recessão resulta numa desaceleração que 
dura pelo menos dois trimestres consecutivos. Durante uma recessão, os con-
sumidores frequentemente adiam grandes compras, como casas e veículos, 
e as empresas diminuem a produção, adiam planos de expansão, reduzem 
stock e trabalhadores. Como resultado, o desemprego aumenta e a procura 
do consumidor diminui.
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Estágio 3. Depressão
Depressão é classificada como uma recessão, ou desaceleração económica, 
que continua numa espiral descendente durante um período prolongado. 
Caracteriza-se também pela alta taxa de desemprego e baixos gastos do con-
sumidor. Muitos economistas sugerem que ferramentas governamentais su-
ficientes estão disponíveis para evitar que uma grave recessão se transfor-
me em depressão. Por exemplo, o governo pode fazer investimentos para 
melhorar a infraestrutura do país como forma de tirar o mercado de uma 
depressão. O governo também pode influenciar a economia por meio de re-
gulamentação na política fiscal e monetária.

Estágio 4. Recuperação
Por fim, essas ferramentas contribuem para a próxima etapa do ciclo de ne-
gócios: recuperação. O período de recuperação é quando a atividade econó-
mica começa a melhorar. A confiança do consumidor melhora, o que leva ao 
aumento dos gastos em grandes itens, como residências e veículos. O desem-
prego também começa a cair e as pessoas estão a trabalhar e a contribuir para 
a economia novamente.
O ciclo de negócios é o movimento descendente e ascendente do produto in-
terno bruto (PIB) em torno de sua tendência de crescimento de longo prazo. 
A duração de um ciclo de negócios é o período de tempo contendo uma única 
explosão e contração em sequência. Essas flutuações tipicamente envolvem 
mudanças ao longo do tempo entre períodos de crescimento económico rela-
tivamente rápido e períodos de relativa estagnação ou declínio.
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8. A estabilidade da economia

Os economistas medem regularmente a saúde da economia. Existem diferen-
tes maneiras de medir a condição de uma economia - concentrando-se nos ní-
veis de produtividade, nos níveis de inflação e nos níveis de emprego. Além 
disso, afirma-se que os formuladores de políticas económicas têm dois tipos 
diferentes de instrumentos para influenciar a economia de um país: políticas 
fiscais e políticas monetárias.

Produtividade

Produtividade é aquela relação entre os bens e serviços produzidos e a maté-
ria-prima necessária para produzi-los. Aqui estão três métodos para medir a 
produtividade duma nação:

1. Produto Interno Bruto
Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB, é o valor total de to-
dos os bens e serviços produzidos num país a cada ano. É essencialmente 
um registo de quanto os trabalhadores produziram para os consumidores 
comprarem. O PIB olha apenas para novos bens - por exemplo, carros novos. 
É um indicador económico muito popular e fornece uma referência para a 
atividade económica global da nação.

2. Índice de Preços ao Consumidor
Índice de Preços ao Consumidor, também conhecido como IPC ou índice de 
custo de vida, representa a mudança no preço de um grupo específico de 
bens e serviços ao longo do tempo. Esse grupo de bens e serviços é chama-
do de cesta básica e inclui cerca de 400 itens em categorias como alimen-
tação, alojamento, vestuário, entretenimento, assistência médica e cuidados 
pessoais. Como proprietários duma empresa, precisamos de estar cientes da 
IPC, pois afeta tudo que se paga nas nossas instalações ou o salário que pa-
gamos aos funcionários.

3. Renda
Renda é uma maneira de medir quanto dinheiro está disponível para ser gas-
to por indivíduos e empresas. A renda nacional inclui coisas como salários e 
vencimentos, renda de aluguer, lucros corporativos e juros sobre poupanças 
e investimentos. Os economistas estão mais interessados em renda líquida e 
bruta. A renda bruta é toda a renda recebida antes dos impostos serem pagos, 
e a renda líquida é o que sobrou após os impostos.
Podemos medir a produtividade económica verificando o Produto Interno 
Bruto (PIB), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ou a Receita.
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Inflação e deflação

Inflação e deflação são dois conceitos económicos muito importantes. O equi-
líbrio entre as duas condições económicas, faces opostas da mesma moeda, 
é delicado e uma economia pode rapidamente mudar duma condição para 
outra.

A inflação é definida como um aumento no nível geral de preços de bens e 
serviços durante um período de tempo específico. A inflação é causada quan-
do os bens e serviços estão em alta procura, criando uma queda na dispo-
nibilidade. Os consumidores estão dispostos a pagar mais pelos itens que 
desejam, fazendo com que os fabricantes e prestadores de serviços cobrem 
mais. Os produtos podem diminuir por vários motivos: um desastre natu-
ral pode acabar com uma plantação de alimentos ou um surto de habitação 
pode esgotar suprimentos de construção, entre outras situações. A inflação 
impacta a economia porque mais dinheiro é necessário para sustentar um 
dado padrão de vida. Se as pessoas recebem uma renda fixa e, de repente, o 
custo do pão aumenta drasticamente, é fácil ver o impacto negativo causado 
por esse aumento de preço.

Hiperinflação é muito alta e normalmente acelera a inflação. Rapidamente 
baixa o valor real da moeda, à medida que os preços da maioria ou de todos 
os bens aumentam. Ao contrário da inflação regular, em que o processo de 
aumento dos preços é demorado e geralmente não perceptível, exceto pelo 
estudo dos preços de mercado anteriores, a hiperinflação vê um aumento 
rápido e contínuo dos preços nominais, do custo nominal dos bens e do su-
primento de dinheiro. Normalmente, no entanto, o nível geral de preços au-
menta ainda mais rapidamente do que a oferta monetária, à medida que as 
pessoas tentam livrar-se da desvalorização da moeda o mais rápido possível.
Deflação é a alteração do nível de preços referida durante um período de 
queda dos preços. Enquanto a deflação parece boa, pode ter consequências 
desastrosas; a Grande Depressão foi um período geral de deflação. Os preços 
caíram, mas também o emprego e os salários dos que tiveram a sorte de estar 
empregados, além da disponibilidade da maioria dos bens e serviços.

Níveis de emprego

Os níveis de emprego têm um grande impacto na economia de uma nação. 
De facto, a taxa de desemprego é um dos indicadores económicos mais po-
pulares que a maioria das pessoas usa intuitivamente para entender o estado 
da economia. A taxa de desemprego é geralmente expressa como a percen-
tagem do total de trabalhadores que estão ativamente à procura de trabalho, 
mas atualmente estão desempregados. Esses indicadores tendem a aumentar 
durante as recessões e diminuem durante as expansões.
Como a taxa de desemprego é tão importante, vamos apresentar quatro cate-
gorias diferentes que foram criadas para caracterizar o estado de desemprego 
duma economia:
• Desemprego financeiro é quando alguém não está a trabalhar tempora-

riamente. Um bom exemplo é um graduado recente que está à procura 
de emprego, mas ainda não conseguiu encontrar um emprego.
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• Desemprego sazonal ocorre quando as pessoas não estão trabalhando 
durante alguns meses, mas elas não estão procurando emprego durante 
esse período. As pessoas envolvidas na indústria do turismo ou agricul-
tores sazonais são bons exemplos disso.

• Desemprego estrutural ocorre quando as pessoas não estão a trabalhar 
porque não há procura para o seu conjunto específico de habilidades. 
Um exemplo pode ser Professor Doutor em economia medieval. Há pou-
ca procura para pessoas com esse conjunto de habilidades, de modo que 
o desemprego estrutural resulta em muitos nesse campo.

• Desemprego cíclico ocorre quando há uma desaceleração económica e as 
pessoas buscam trabalho, mas não há empregos suficientes. A recessão 
económica resultou em menos empregos, e mesmo graduados altamente 
qualificados com graduação avançada tiveram dificuldade em encontrar 
trabalho. A taxa de desemprego não inclui pessoas sem emprego que não 
estão à procura de emprego.

Política Fiscal e Monetária

Os formuladores de políticas económicas têm dois tipos diferentes de instru-
mentos para influenciar a economia de um país: políticas fiscais e políticas 
monetárias.

Política fiscal é a decisão que o governo toma de gastar dinheiro ou aumentar 
impostos para o propósito específico de estabilizar a economia. O aumento 
do governo nos gastos e a redução de impostos tendem a estimular o cresci-
mento económico, enquanto a redução dos gastos do governo e o aumento 
dos impostos tende a desacelerar o crescimento económico.
Isso faz sentido quando pensamos no rendimento disponível do contribuinte 
individual. Quanto mais dinheiro os indivíduos tiverem, mais eles poderão 
gastar em bens e serviços no mercado e, portanto, estimular o crescimento do 
mercado. As fontes primárias de fundos do governo para cobrir os custos de 
seu orçamento anual são levantadas através da tributação dos seus cidadãos, 
taxas cobradas de negócios e empréstimos contra ativos.

Política monetária é a regulação da oferta monetária e das taxas de juros 
para controlar a inflação e estabilizar a moeda. Embora a política fiscal seja 
conduzida pelo governo de uma nação, a política monetária é administrada 
pelos bancos centrais dos respetivos países (que têm diferentes níveis de in-
dependência em todo o mundo). Nos Estados Unidos, Reserva Federal dos 
EUA é responsável por gerir esse processo; na zona do euro é a tarefa do 
Banco Central Europeu.
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9. Ferramenta: Análise do País

Os gerentes têm de ser capazes de fazer previsões sobre o futuro de um país, 
se pensarem em se expandir. Uma análise de país, é um processo de quatro 
etapas que tenta organizar todos os dados económicos, sociais, políticos e 
geográficos disponíveis para o desenvolvimento de estratégias.

Etapa 1: analise o desempenho passado
Numa primeira etapa, a gerência deve analisar todas as medidas disponíveis, 
por ex. as taxas de câmbio, PIB, inflação, emprego, investimento, consumo, 
crescimento populacional, nível educacional, etc.

Etapa 2: identifique a estratégia do país
Depois de analisar o desempenho passado, a administração deve tentar iden-
tificar as principais metas do governo do país (ligadas à produtividade da 
economia), bem como as políticas fiscais, monetárias, comerciais e sociais.

Etapa 3: analise o contexto do país
Numa terceira etapa, a gerência deve avaliar os “fatos básicos” sobre o país, 
por exemplo, vários indicadores físicos (tamanho, população, geografia), in-
dicadores políticos (tipo de governo, estabilidade, corrupção) e indicadores 
internacionais (vantagens comerciais, competitividade).

Etapa 4: faça uma previsão
Agora a gerência deve ser capaz de combinar todas as informações importan-
tes e fazer uma previsão com base nas etapas 1, 2 e 3.
A análise do país é uma ferramenta multifuncional que fornece uma maneira 
de classificar todos os dados económicos disponíveis numa nação. Ao usar 
essa ferramenta de analista, possuímos a estrutura que os estrategistas glo-
bais usam nas directorias de corporações multinacionais.
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10. Estratégias Internacionais

Durante as últimas décadas, muitas barreiras ao comércio internacional caí-
ram e uma nova onda de empresas começou a buscar estratégias globais para 
obter vantagens competitivas. Hoje, as corporações multinacionais têm que 
lidar com muitas diferenças culturais, idiomas e vários sistemas legais e fi-
nanceiros.

Forças condutoras

Os Negócios Internacionais não são um fenómeno novo, o comércio em todo 
o mundo é tão antigo quanto o próprio negócio. Vários desenvolvimentos 
podem ser identificados como forças motrizes dos negócios internacionais:
• Movimento mundial pela liberalização, privatização e globalização é 

uma importante força que impulsiona a integração global. Com o adven-
to da cultura das multinacionais, novas oportunidades foram aceleradas 
para se tornarem globais e tomar o mundo todo como uma grande pla-
taforma.

• Tecnologia é um fator poderoso, universal e sem estado que atravessa 
fronteiras nacionais e culturais.

• As reformas no campo do transporte e da comunicação conseguiram re-
duzir as barreiras de tempo e custo, facilitando os negócios globais.

• Os custos de desenvolvimento de produtos permitem que as empresas 
recuperem investimentos colocando o produto em mercados variados.

No entanto, as empresas que pretendem expandir-se para novos países e 
mercados ainda enfrentam muitos desafios, pois há muitos fatores que res-
tringem a expansão dos negócios internacionais:
• Os países protegem as empresas locais controlando o acesso ao mercado. 

Se o nível de entrada for muito alto, as empresas não poderão entrar 
nesses mercados. Além disso, os blocos comerciais, como o NAFTA, a UE 
ou a ASEAN, permitem o livre comércio entre os estados membros, mas 
dificultam a adesão de outras empresas.

• Muito capital é necessário para se tornar um participante no mercado 
global. Muitas empresas não são capazes de assumir esse risco.

• A instabilidade na taxa de câmbio das moedas nacionais restringe o cres-
cimento dos negócios internacionais e a instabilidade política em regiões 
geográficas específicas pode impedir que as empresas se expandam para 
esses países.
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Existem três diferenças fundamentais entre a estratégia global e a estratégia 
internacional:
• Coordenação da sede: Uma estratégia internacional não requer uma for-

te coordenação da sede. Uma estratégia global, por outro lado, requer 
uma coordenação significativa entre as atividades da sede e as das sub-
sidiárias.

• Padronização de produtos: Uma estratégia internacional pressupõe que 
as subsidiárias devem responder às necessidades de negócios locais. Em 
contraste, a estratégia global assume que a sede deve padronizar os seus 
produtos em todos os diferentes países.

• Integração de estratégia: A estratégia internacional dá às subsidiárias 
a independência para planear e executar movimentos competitivos de 
forma independente (com base na análise de rivais locais). A estratégia 
global planeia batalhas competitivas à escala global.

Principais razões
As empresas se internacionalizam por vários motivos, mas o objetivo típico é 
o crescimento ou a expansão da empresa. Estas são as três principais razões 
pelas quais sua empresa pode decidir tornar-se internacional:

• Expandir as vendas conquistando novos mercados: Mercados maiores 
significam um potencial de lucro maior, para que as empresas se tornem 
globais, para buscar novas oportunidades de negócios e expandir a gama 
de bens e serviços que elas oferecem.

• Para reduzir custos: as operações no exterior são frequentemente atraen-
tes para empresas que buscam reduzir orçamentos para aumentar o lu-
cro. Por exemplo, é possível reduzir os custos gerais de negócios em paí-
ses com custos de vida mais baixos.

• Para reduzir o risco: tornar-se global pode reduzir a dependência de 
uma empresa em mercados locais e nacionais. Assim, as desacelerações 
na procura do consumidor em casa são compensadas por crescimentos 
na procura do consumidor nos mercados internacionais.

Internacional vs. Global

Estratégias internacionais e estratégias globais são duas categorias. Uma es-
tratégia internacional significa que subsidiárias em todo o mundo agem de 
forma independente e operam como se fossem empresas locais. Uma estra-
tégia global envolve uma estratégia única cuidadosamente elaborada para 
toda a rede de subsidiárias, abrangendo muitos países simultaneamente e 
alavancando sinergias em muitos países.
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Existem três razões principais para se tornar internacional:
1. Expandir vendas, 2. Reduzir custos e 3. Reduzir riscos.

Estratégias Diferentes
As estratégias de entrada no mercado estrangeiro diferem no grau de risco 
que apresentam, no controlo e no comprometimento dos recursos de que ne-
cessitam e no retorno sobre o investimento que prometem. Como é que as 
empresas se tornam internacionais? Existem seis tipos principais de modos 
de entrada:
• Exportar é o processo de venda de bens ou serviços produzidos num país 

para outros países. As empresas podem escolher entre “exportação indi-
reta” (produtos são transportados e vendidos no exterior por agentes) 
e “exportação direta” (a empresa vende seus produtos diretamente no 
mercado externo).

• Por meio de licenciamento, uma empresa internacional concede direitos 
de patente ou know-how sobre produtos e processos ao licenciado. Em 
troca, o licenciado produzirá os produtos e pagará as taxas geralmente 
relacionadas ao volume de vendas dos produtos.

• Franchising ou franquia é semelhante ao licenciamento. Os proprietá-
rios de empresas semi-independentes (franqueados) pagam taxas a uma 
empresa controladora (franqueador) em troca do direito de se identificar 
com sua marca registada, vender os seus produtos ou serviços e, muitas 
vezes, usar o seu formato e sistema de negócios.

• Numa joint venture, as empresas cooperantes criam uma empresa inde-
pendente na qual ambas investem. Este tipo de acordo dá à firma interna-
cional melhor controlo sobre o conhecimento do mercado local.

• Aliança estratégica é um acordo cooperativo entre diferentes empresas, 
como a pesquisa compartilhada ou joint ventures formais. Geralmente, 
entre empresas de países altamente industrializados e o foco é muitas 
vezes a criação de novos produtos e tecnologias, em vez de distribuir os 
já existentes.

• Uma empresa também pode fazer investimentos diretos numa unida-
de de produção num mercado externo. É o maior compromisso, pois há 
100% de propriedade. As empresas podem fazer uma aquisição direta no 
mercado hospedeiro ou podem desenvolver suas próprias instalações.

As técnicas de entrada no mercado que oferecem o nível mais baixo de risco 
e o menor controlo de mercado são a exportação e o licenciamento. O maior 
risco, mas também o maior controlo de mercado e o retorno esperado do in-
vestimento estão relacionados aos investimentos diretos.
Em conclusão, a colaboração internacional é uma ótima oportunidade …

– combinar recursos (as alianças transfronteiriças são capazes de desenvolver 
novos produtos),
– eliminar riscos (as empresas são capazes de espalhar um risco em muitos 
ombros), e
– aprender (as empresas são capazes de obter conhecimento importante dos 
seus parceiros).

Obrigado por concluir este módulo e boa sorte com o teste!
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Bem-vindo ao modulo Gestão de Recursos Humanos!
Recrutar, selecionar, contratar e reter funcionários competentes, bem 
como implementar as estruturas e processos internos certos sempre foram 
essenciais para todas as organizações. 
Vamos mergulhar nos dois campos de gestão de recursos humanos e 
comportamento organizacional.
Gestão de Recursos Humanos (GRH) inclui todas as decisões de gestão que 
afetam as pessoas dentro de uma organização. Hoje, num mundo de negócios 
moldado pela globalização e pelas revoluções tecnológicas, essa tarefa pode 
ser mais importante do que nunca: as empresas, os departamentos de recursos 
humanos e os gerentes precisam de reagir a essas mudanças e devem oferecer 
estratégias flexíveis. É importante entender que todas as decisões da gerência 
têm impacto na gestão de recursos humanos e, portanto, a gestão de recursos 
humanos deve estar vinculada a todos os processos organizacionais.
Comportamento organizacional é o estudo de como os indivíduos e grupos 
atuam dentro da organização. Ele concentra-se na melhor maneira de 
gerir indivíduos, grupos e organizações. Comportamento organizacional 
inclui gestão, teorias e práticas de motivação e os fundamentos da 
estrutura organizacional e design. O conhecimento sobre o comportamento 
organizacional pode fornecer aos gerentes uma melhor compreensão de como 
a empresa pode tornar os processos mais eficazes e eficientes, permitindo, 
assim, que a empresa ou organização se adapte com sucesso às mudanças 
das circunstâncias.
Da menor organização sem fins lucrativos à maior multinacional, todas 
as organizações precisam gerir os recursos humanos e o comportamento 
organizacional.

LIÇÕES DO MÓDULO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1. Introdução
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2. Planeamento de Recursos Humanos

Os gerentes precisam de desenvolver um plano de como os recursos huma-
nos serão necessários para atingir as metas de curto e longo prazo. Se, por 
exemplo, uma empresa decide abrir uma nova loja, o componente de recur-
sos humanos é uma parte essencial do planeamento estratégico.

Plano de Pessoal

Planeamento de recursos humanos começa por conduzir uma análise das 
necessidades de pessoal. Isso pode significar avaliar os requisitos atuais do 
pessoal ou projetar requisitos futuros. Em qualquer situação, há várias per-
guntas que precisam ser respondidas:
• Qual é a visão da organização e quais são os objetivos de curto e longo 

prazo?
• Algumas mudanças importantes no mercado podem afetar o futuro da 

organização?
• Que mudanças no pessoal, se houver, são necessárias para apoiar a visão 

geral?

Um plano de pessoal envolve avaliar a capacidade humana necessária para 
atender às necessidades da organização e estimar o número de pessoas ne-
cessárias para cada unidade. Esse processo exige muita experiência e com-
preensão do negócio específico.
Se os gerentes são novos na empresa, uma boa referência seria comparar o 
número de funcionários necessários em organizações semelhantes ou reunir 
algum tipo de estatística útil. Aqui estão alguns sinais de que as necessidades 
atuais de pessoal não são bem planeadas:
• Interrupções regulares nos fluxos do processo (como prazos perdidos, 

retornos aumentados, lealdade do cliente diminuída e erros de adminis-
tração regulares)

• Absentismo e rotatividade frequentes de funcionários causados por ex-
cesso de stress ou baixa moral dos funcionários

• Ocorrência extraordinária de horas extras causada pelo excesso de tra-
balho dos funcionários. Os funcionários com excesso de trabalho podem 
levar a esgotamentos e aumentar os custos a longo prazo.

O planeamento da equipa é um processo sistemático para garantir que uma 
organização tenha o número certo de pessoas com as habilidades certas para 
atender às suas necessidades de negócios.
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Descrições de trabalho

Depois de um plano de pessoal ser desenvolvido, descrições de trabalho po-
dem ser criadas. Esse processo envolve analisar cada trabalho na organização 
para gerar especificações de trabalho e, em seguida, eles são agregados ao ní-
vel da empresa. Algum pensamento deveria ser colocado devido à natureza 
dos empregados que usam descrições de trabalho para definir as suas ações.
A análise do trabalho envolve a recolha de informações para formar um en-
tendimento completo do que é necessário para executar o trabalho. Uma des-
crição do trabalho lista as atividades que o funcionário executa, bem como as 
habilidades e qualidades necessárias para atingir com sucesso os objetivos do 
trabalho. Pense nesta fase de planeamento de recursos humanos como se fos-
se um treinador de futebol recém-nomeado. Primeiramente, identificaria as 
posições necessárias para completar a lista, em segundo lugar, as qualidades 
que gostaria para cada jogador, e específicas para cada posição.
Uma vez que a análise do trabalho e as descrições de trabalho são determina-
das, essas informações podem ser agregadas para formar um inventário de 
recursos humanos para rastrear que habilidades e capacidades precisam de 
ser preenchidas para completar os requisitos dos recursos humanos. Quando 
completadas corretamente, as descrições de trabalho podem ser uma ferra-
menta muito importante e podem ser usadas em muitas funções diferentes, 
incluindo:
• Dar aos funcionários um indicador de como eles serão avaliados dentro 

da organização.
• Ajudar a determinar o nível de compensação para posições individuais.
• Estabelecer critérios de contratação para posições específicas e dar às ex-

petativas de responsabilidade dos candidatos.

Um esboço típico duma descrição de trabalho inclui:

1.Título do trabalho
Título específico que seria incluído num organograma
2.Descrição geral
Uma breve descrição das responsabilidades
3. Reportando a
Lista de pessoas a quem esta posição reporta
4. Deveres
Uma lista de deveres regulares que esta posição deve executar
5. Requisitos:
Uma lista de requisitos obrigatórios ou preferidos para a posição
6. Critérios:
Habilidades específicas, experiência e conhecimento

Uma descrição do trabalho é um documento interno que estabelece clara-
mente os requisitos essenciais do trabalho, deveres, responsabilidades e ha-
bilidades necessárias para desempenhar um papel específico. Uma descrição 
de trabalho mais detalhada pode até mesmo cobrir como o sucesso é medido 
na função para que possa ser usado durante as avaliações de desempenho.
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3. Recrutamento e Seleção

Depois da parte de planeamento do processo ter sido concluída, a organi-
zação definirá a implementação desse plano por meio do próximo conjunto 
de conceitos e táticas de recursos humanos: recrutamento, seleção, avaliação, 
recompensas e desenvolvimento de funcionários.

Recrutamento

Recrutamento é o processo pelo qual as empresas atraem candidatos para 
preencher cargos atuais e futuros, e o método apropriado varia de empresa 
para empresa. Na maioria dos casos, o departamento de recursos humanos 
da empresa trabalhará em conjunto com os gerentes de outros departamentos 
da empresa para determinar um método e uma abordagem de recrutamento.
Muitos métodos de recrutamento estão disponíveis, incluindo anúncios na 
internet e impressos, referências de funcionários e agências terceirizadas 
(empresas de recrutamento de executivos, agências de emprego, etc.) que 
realizam serviços de recrutamento para a empresa, seja por meio de acor-
dos fixos, como uma relação de consultoria ou com base no desempenho, em 
que a taxa é uma percentagem do salário do funcionário. Em alguns casos, 
o funcionário pagará as taxas associadas a esses serviços terceirizados, mas 
com mais frequência a empresa pagará essas taxas. Outras táticas de recru-
tamento incluem feiras de emprego e recrutamento e podem envolver uma 
combinação de vários métodos.

Existem duas formas de preencher uma vaga: por recrutamento interno ou 
externo.
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A contratação dentro da organização (internamente) permite que o gerente 
escolha entre um conjunto conhecido de talentos e pode minimizar perceções 
equivocadas entre os candidatos sobre os requisitos reais da posição. Além 
disso, a contratação de dentro pode ser económica e fornecer motivação aos 
funcionários existentes.
Geralmente, é aconselhável procurar fora da empresa (externamente) quan-
do habilidades específicas são necessárias para a posição e pode não ser ra-
zoável esperar que os funcionários existentes façam formação ou aprendam 
essas habilidades. A decisão de olhar para fora da empresa tende a ser mais 
apropriada quando há uma necessidade específica de preenchimento, como 
requisitos técnicos. Contratar de fora também ajuda a evitar o efeito cascata 
das frequentes mudanças internas na equipa e a síndrome de “cadeiras mu-
sicais” dos funcionários, que não dá tempo ao pessoal para amadurecer nos 
seus respetivos empregos.
Por fim, o recrutamento fora da empresa pode ser uma maneira eficaz de im-
portar experiência e criatividade ou novas maneiras de fazer as coisas. Essa 
infusão de perspetivas e abordagens externas pode infundir à empresa um 
novo olhar sobre seus processos e sistemas.

Terceirização
Na última década, o uso de “leasing de funcionários” e a terceirização de 
necessidades de recursos humanos temporários ou baseados em projetos tor-
naram-se mais prevalentes. Nesse cenário, a empresa contrata outra empresa 
que fornece os funcionários para uma necessidade ou projeto específico.
O trabalhador contratado é um funcionário da empresa fornecedora, com 
a empresa provedora responsável pela folha de pagamento, impostos de 
funcionários, benefícios e outras despesas relacionadas aos funcionários. A 
empresa que contrata esses funcionários contratuais está, portanto, livre da 
contabilidade e dos custos administrativos associados à manutenção desses 
funcionários na sua folha de pagamento - faz um único pagamento à empresa 
da qual está a arrendar os funcionários, em vez de pagar os trabalhadores 
individualmente.

Exemplo:
As pessoas que trabalham nas lojas da Companhia Santomense de Teleco-
municações (CST) não são funcionários da CST, mas sim da outra empresa 
denominada “Multiservice”
As vantagens e desvantagens da terceirização incluem:
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Esses acordos de locação ou terceirização são atraentes para empresas novas 
ou emergentes ou empresas maduras que possam estar a experienciar um 
pico incomum na demanda ou algum outro evento não recorrente, apresen-
tando uma solução para uma empresa que precisa modificar a sua capacida-
de de força de trabalho com alguma flexibilidade.
Terceirização é um acordo no qual uma empresa contrata uma parte de sua 
atividade a outra empresa.

Seleção
O processo de recrutamento resultará num grupo de candidatos a partir do 
qual a organização deve selecionar o funcionário certo. Isso geralmente en-
volve uma combinação de diferentes métodos de seleção.
Entrevistas e verificações de referência são as mais comummente usadas, mas 
outros métodos estão disponíveis dependendo das demandas específicas da 
posição. Por exemplo, as verificações de antecedentes são apropriadas quan-
do uma posição exige que o funcionário tenha uma interação significativa 
com o cliente ou se o possível empregado tiver uma responsabilidade fidu-
ciária com a empresa.

Outros métodos de seleção incluem:
• Teste de desempenho de habilidade/amostra de trabalho - por exem-

plo, um artista gráfico pode trazer um portfólio de projetos anteriores 
ou um candidato a entrada de dados pode receber uma atribuição de 
trabalho simulada.

• Teste de personalidade - usado especialmente no recrutamento e seleção 
de contato com o cliente (por exemplo, vendedores e candidatos a aten-
dimento ao cliente).

• Testes de habilidades físicas - usados em muitos requisitos de trabalho 
em que a condição física é um elemento essencial na produtividade ou 
no sucesso do trabalho (por exemplo, uma instalação de produto ou tra-
balho de entrega).

• Teste de droga - uma ferramenta cada vez mais utilizada para garantir a 
seleção de candidatos que não se envolvam em dependência química ou 
de substâncias.

Entrevistas face a face podem ser extremamente reveladoras, mas devem es-
tar bem preparadas. O objetivo duma entrevista deve ser o de saber se o can-
didato possui as competências e habilidades técnicas mais importantes para 
o trabalho, e devem-se preparar perguntas para cada área.
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As perguntas do entrevistador devem concentrar-se em comportamentos, 
não em opiniões, e podem envolver a solicitação aos candidatos para forne-
cer exemplos de experiências passadas. Entrevistas fornecem uma oportuni-
dade para ler a linguagem corporal e a capacidade dos candidatos de “pensar 
de pé”, muitas vezes reproduzindo as realidades da vida no trabalho. Além 
disso, para garantir uma boa adequação à cultura da empresa, uma entre-
vista inicial é muitas vezes seguida por vários outros representantes dos ou-
tros funcionários com quem a contratação em potencial pode funcionar, bem 
como representantes da empresa em diferentes níveis e áreas da empresa. 
Um passo importante no processo de entrevista é verificar as performances 
passadas de um funcionário em potencial fazendo perguntas a antigos em-
pregadores e referências.

Quatro regras para verificações de referência mais eficazes são:
• Peça ao candidato para informar os empregadores que pretende contac-

tá-los. Gerentes são muito mais propensos a fornecer informações úteis 
se tiverem conhecimento prévio de que serão contatados.

• Abra a chamada descrevendo a cultura corporativa da organização. Isso 
fornece algum contexto para os comentários do patrão sobre o funcioná-
rio.

• Assegure aos empregadores que as informações fornecidas não determi-
narão a decisão final de contratação, mas que o seu objetivo é ter mais 
informações sobre o possível contratado.

• Envie questões formais, como datas de emprego e título.
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4. Formação e Desenvolvimento

Uma coisa é poder recrutar e contratar bons funcionários, mas ajudá-los a 
atingir seu pleno potencial é tão ou mais importante. É por isso que a for-
mação e o desenvolvimento são uma parte essencial das organizações atual-
mente.

Orientação

O treino deve começar no primeiro dia de trabalho, com cada funcionário 
recebendo orientação. Conseguir que os funcionários saiam da maneira certa 
é uma maneira muito fácil de construir uma empresa que adote a formação 
e o desenvolvimento. A maioria das pequenas empresas não tem programas 
formais de orientação, mas confia em indivíduos que encontram no seu cami-
nho quando são contratados pela primeira vez. Isso parece funcionar bem em 
organizações mais pequenas quando há meios mais informais de comunica-
ção, mas à medida que as organizações crescem, a maioria descobriu que os 
programas de orientação formal são necessários para colocar os funcionários 
em dia, de maneira rápida e produtiva.
Os programas de orientação formal podem variar de uma hora a vários dias, 
e o nível de orientação geralmente depende do nível das posições. Enquanto 
a mão-de-obra de nível básico ou não-especializado precisará de muito pou-
ca orientação, profissionais experientes precisarão de um pouco mais para 
se familiarizar com a organização. Cada organização precisa definir as suas 
próprias necessidades e programas de orientação. A atribuição de mentores 
é muitas vezes feita em lugar de um programa de orientação para ajudar os 
novos funcionários durante as primeiras semanas de trabalho.

No mínimo, para organizações pequenas ou grandes, os programas de orien-
tação devem incluir:
• Histórico da empresa e visão geral da estrutura e dos produtos atuais.
• Visão geral das políticas de emprego e do manual (se aplicável).
• Bases de compensação, benefícios e todas as outras questões legais que 

surgirem.
• Questões de saúde e segurança.
• Informações sobre sistemas comerciais, como telefone, e-mail, correio de 

voz e equipamento de escritório.
• Recompensas e incentivos ao funcionário.

Novas contratações numa organização deve ser um processo estratégico. A 
maneira como os empregadores lidam com os primeiros dias e semanas da 
experiência do novo funcionário é crucial para garantir uma alta retenção.
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Treino de habilidade
Quais são os principais benefícios do desenvolvimento e treino de funcioná-
rios? Em geral, treino …
• Aumenta o valor e a capacidade dos recursos humanos da empresa,
• Fornece uma alternativa ao recrutamento, por ter pessoal qualificado 

para ocupar cargos vagos,
• Cria potenciais futuros líderes da empresa, e
• Ajuda a reduzir a rotatividade de funcionários, mantendo os indivíduos 

motivados e interessados nas suas posições com a possibilidade de avan-
ço.

Treino de habilidades é exatamente o que diz - treinar os funcionários em 
novos conjuntos de habilidades. Isso pode ser feito de várias formas, incluin-
do treino em novos softwares, técnicas de atendimento ao cliente ou até mes-
mo exercícios de formação de equipa. O treino de habilidades tem dois obje-
tivos principais:
• Manter o atual nível de qualificação dos funcionários com práticas tecno-

lógicas e de negócios em constante avanço, e
• Dar aos funcionários as habilidades necessárias para avançar na organi-

zação.

Toda a organização terá um conjunto exclusivo de habilidades exigidas aos 
seus funcionários. É claro que muitas habilidades são transferidas de organi-
zação para organização com muita facilidade, mas a habilidade é geralmente 
única para cada organização. Antes de implementar o treino, as organizações 
precisam seguir alguns passos básicos:
Avaliação de habilidades » Fonte de treino » Alinhar com metas » Formação 
conduta » Experiência

• Realize avaliações completas de habilidades, envolva todos os níveis de 
funcionários, desenvolva competências essenciais para cada cargo e ava-
lie as lacunas atuais no conjunto de habilidades.

• Escolha a fonte de treino. Quer escolha consultores externos, designe 
instrutores internos ou desenvolva treino on-line, a fonte precisa de ser 
eficaz para o conjunto de habilidades.

• Alinhar o treino com as metas e objetivos gerais da organização. Isso aju-
dará os funcionários a perceber a importância e terá maior probabilidade 
de participar do treino.

• Conduzir o treino durante o horário de trabalho (isso ajudará a manter 
uma atitude positiva em relação ao treino) e em instalações adequadas.

• Planear com base na experiência e avaliação de todos os programas de 
treino.

Treino de liderança
À medida que as organizações crescem, se adaptam e amadurecem, chega 
um momento em que os gerentes e líderes existentes começarão a pensar em 
se demitir e procurar substitutos dentro ou fora da organização. Quando essa 
situação surge, os gerentes geralmente não encontram candidatos qualifica-
dos com a experiência certa dentro da organização.
Os gerentes normalmente descobrem que os candidatos internos são muito 
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bons nos seus empregos atuais, mas não têm a amplitude de experiências 
necessárias para gerir equipas ou departamentos com êxito. Os candidatos 
externos também são muito experientes, mas o ajuste certo é muito difícil de 
encontrar. Uma maneira de garantir que as substituições adequadas para os 
principais gerentes e líderes estejam disponíveis é ter um programa ou plano 
para desenvolver líderes internamente.

Programas de desenvolvimento de liderança são muito comuns atualmente: 
o risco de não planear a sucessão de líderes atuais é demasiado para a maio-
ria das organizações. É por isso que os líderes da organização devem fazer a 
si mesmos a pergunta “A organização seria capaz de sobreviver com sucesso 
se o CEO fosse vítima de um acidente fatal?” Se a resposta a essa pergunta for 
não, seria sábio esse problema.
Os programas de desenvolvimento de liderança assumem muitas formas, 
mas todos eles têm objetivos semelhantes de fornecer a determinados funcio-
nários as habilidades e a experiência necessárias para ocupar o lugar da alta 
administração no futuro.
Os programas de desenvolvimento de liderança envolvem rotações de tra-
balho agendadas com maior responsabilidade a cada passo. Indivíduos de 
alto potencial são geralmente contratados para os programas, mentores são 
designados e o seu progresso é medido regularmente. Esses programas ge-
ralmente estendem-se por vários anos.
Naturalmente, nem todos os indivíduos que entram no programa têm uma 
posição de alta gerência. Todos os participantes do programa terão que se 
provar e adotar uma abordagem proactiva para se desenvolver profissional-
mente; e, esperançosamente, quando chegar a hora da sucessão administrati-
va, haverá candidatos qualificados para escolher.
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5. Avaliação de 360 graus

Avaliação de 360 graus (também conhecida como feedback de 360 graus) é 
um método de recolher sistematicamente opiniões sobre o desempenho de 
um indivíduo numa ampla gama de colegas de trabalho. Isso pode incluir 
colegas, subordinados diretos, chefe, colegas do chefe ou pessoas de fora da 
organização.

Propósito 

A avaliação de 360 graus é uma ferramenta usada nas organizações como 
forma de dar e receber feedback em todos os níveis dentro da organização. 
Simplificando, uma avaliação de 360 graus é um sistema usado para reunir 
informações sobre o desempenho de funcionários individuais, não apenas 
de gerentes e supervisores, mas também de colegas de trabalho e de subor-
dinados diretos. Algumas empresas também envolvem clientes numa avalia-
ção de 360 graus, especialmente no caso de pessoal de contacto com o cliente. 
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Ferramentas mais tradicionais, nas quais apenas o gerente direto fornece 
feedback, podem facilmente levar a uma revisão unilateral e incompleta dos 
funcionários. É muito mais provável que a avaliação de 360 graus forneça 
uma análise e avaliação precisas do desempenho do funcionário.
Quase todas as grandes empresas usam hoje uma forma de avaliação de 360 
graus dos seus funcionários; às vezes, assume um nome diferente, como ava-
liação de círculo completo ou de várias fontes. Veja como funciona.
Normalmente, todos os funcionários têm a oportunidade de avaliar e dar 
comentários sobre todos os funcionários com quem trabalham regularmente, 
incluindo gerentes, colegas e subordinados. Cada avaliação inclui várias ca-
tegorias diferentes para avaliação de funcionários - por exemplo, liderança, 
gestão de desempenho, comunicação, trabalho em equipa, integridade, qua-
lidade, resolução de problemas, visão, confiança, adaptabilidade e confiabi-
lidade. Cada organização desenvolve os critérios de avaliação com base no 
que considera importante.
Quando a avaliação é concluída, os funcionários têm a oportunidade de ver 
como os seus colegas de trabalho avaliaram o seu desempenho, e os gerentes 
conseguem ver como eles geralmente são vistos pelos seus subordinados.
A Dell, fabricante de computadores dos EUA, usou avaliação de 360 graus e 
os resultados levaram a mudanças substanciais na política de gestão, incluin-
do forçar a alta gerência a estar mais em contacto com as operações diárias 
e permitindo oportunidades de rotina para gerência interagir subordinados.
A implementação da avaliação de 360 graus às vezes pode ser muito difícil 
e pode causar mais danos do que benefícios se a gerência não for cuidadosa. 
A recolha de informação deve ser feita com cautela, dada a natureza sensível 
dos dados e a possível defesa dos funcionários que o recebem. Alguns fun-
cionários não se sentirão à vontade em fornecer informação verdadeira aos 
seus colegas.
Uma organização precisa de ter um alto nível de confiança entre os funcio-
nários para que essa avaliação funcione de maneira eficaz. Se o nível de con-
fiança não for estabelecido antes da avaliação de 360 graus, as tendências 
humanas, como proteção, vingança e desenvolvimento de hierarquias, terão 
precedência e distorcerão os resultados, criando ainda mais desconfiança nas 
fileiras. Se este nível de confiança não puder ser estabelecido, a avaliação de 
360 graus deve ser adiada para uma data posterior.
A avaliação de 360 graus é um processo de feedback em que não apenas o seu 
superior, mas os seus colegas e subordinados diretos e, às vezes, até mesmo 
os clientes avaliam.

Implementação

Se uma avaliação de 360 graus não tiver sido usada anteriormente na organi-
zação, é aconselhável introduzi-la como um programa interno para aprimo-
ramento pessoal, não para decisões de gestão. Isso eliminará a pressão dos 
funcionários e permitirá um ambiente mais descontraído durante o processo.
Muitas empresas de grande porte têm a avaliação de 360 graus em vigor há 
mais de um ano, antes de poderem ver quaisquer benefícios do programa e 
usá-lo para tomar decisões. Os funcionários precisam de se sentir confortá-
veis com o sistema antes de usá-lo como uma ferramenta de aprendizagem. 
Isto pode ser conseguido seguindo este plano de 4 etapas:
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1: Comece com um grupo de teste
Ao implementar pela primeira vez a avaliação de 360 graus, comece com um 
departamento ou um pequeno grupo de funcionários. O tempo e os recursos 
necessários para uma implementação em toda a empresa podem acabar por 
ser substanciais. Começar com um grupo de teste fornecerá informações so-
bre problemas que provavelmente surgirão e limitará o custo se a avaliação 
de 360 graus não funcionar dentro da organização.

2: Vincule as metas da avaliação de 360 graus com as metas gerais da em-
presa
A avaliação de 360 graus precisa da cooperação total de todos os funcioná-
rios, juntamente com um motivo comercial significativo para a implemen-
tação. Se o programa estiver vinculado aos objetivos gerais, os funcionários 
terão mais facilidade em aceitar e fornecer valor.

3: Treinar funcionários
A avaliação de 360 graus pode incluir a contratação de uma firma externa 
para lidar com o processo ou, se for tratada internamente, é necessário que 
haja papéis e responsabilidades atribuídas. Os funcionários responsáveis de-
vem ser treinados em todos os aspetos da avaliação; eles devem garantir que 
toda a confiança seja mantida durante todo o processo.

4: Transforme os resultados num plano de ação
Quando a avaliação estiver concluída, solicite ideias para um plano de ação 
de todos os funcionários. Realize reuniões, se necessário, ou forneça outros 
meios para oportunidades de feedback. Metas e objetivos precisam de ser defi-
nidos para o futuro, a fim de que todos os envolvidos sintam que o programa 
é eficaz e útil.
As perguntas que devem ser feitas antes da implementação de um programa 
de avaliação de 360 graus incluem:
• Que nível de preparação tem a organização para a avaliação de 360 graus?
• Quem vai estar envolvido?
• É um projeto obrigatório ou voluntário?
• Que critérios serão avaliados?
• Como as informações serão recolhidas, compiladas e distribuídas?
• Quem será responsável por cada atividade, incluindo planeamento, ava-

liação, compilação de informações, distribuição dos resultados, desen-
volvimento do plano de ação e acompanhamento?

A avaliação de 360 graus, se usada corretamente, pode ser uma valiosa fer-
ramenta organizacional que fornecerá um caminho para o desenvolvimento 
pessoal e organizacional. Ele pode ajudar a direcionar e moldar a cultura 
corporativa, estabelecer metas e criar camaradagem entre os funcionários.
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6. Motivação e Satisfação

Motivação é um fator importante em qualquer organização. Muitas vezes, 
determina o esforço que os funcionários dedicam à realização de suas tarefas 
e está fortemente ligado à satisfação no trabalho. A satisfação no trabalho ex-
pressa como os indivíduos se sente em relação às tarefas que devem cumprir.

Maslow: Hierarquia de Necessidades

Em 1943, o psicólogo americano Abraham Maslow desenvolveu uma teoria 
sobre a motivação humana chamada hierarquia de necessidades. Essa teoria 
ainda é muito popular e descreve as necessidades humanas em cinco catego-
rias gerais. De acordo com Maslow, uma vez que um indivíduo atendeu às 
suas necessidades numa categoria, ele está motivado a buscar necessidades 
no próximo nível superior. A hierarquia de necessidades de Maslow consiste 
nas seguintes categorias:

• Necessidades fisiológicas: são as primeiras e nível mais baixo das neces-
sidades. Eles se relacionam com as necessidades mais básicas de sobrevi-
vência e incluem a necessidade de comida e abrigo.

• Necessidades de segurança: O segundo nível de necessidades envolve a 
necessidade individual de segurança, proteção e segurança nos eventos 
físicos e interpessoais da vida diária.

• Necessidades sociais: O terceiro nível de necessidades está associado ao 
comportamento social. Baseia-se no desejo de um indivíduo de ser aceite 
como parte de um grupo e inclui um desejo de amor e afeição.

• Necessidades de ego/estima: O quarto nível de necessidades está rela-
cionado à necessidade de respeito, reconhecimento e prestígio de um in-
divíduo e envolve um senso pessoal de competência.
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• Realização pessoal: Este é o quinto e mais alto nível de necessidades. 
As necessidades desse nível estão associadas ao desejo de um indivíduo 
de atingir todo o seu potencial ao crescer e usar as suas habilidades ao 
máximo e de forma mais criativa.

À medida que os indivíduos avançam na hierarquia corporativa, eles podem 
ver necessidades de ordem superior como sendo mais importantes do que 
as de ordens inferiores. As necessidades também podem variar com base no 
estágio da carreira, na estrutura organizacional e na localização geográfica.
A hierarquia de necessidades também pode faltar à aplicação efetiva em di-
ferentes contextos culturais. Certas culturas podem valorizar as necessidades 
sociais em detrimento das necessidades psicológicas e de segurança. Além 
disso, a teoria exige que um gerente seja capaz de identificar e entender as ne-
cessidades de um funcionário. Isso nem sempre é fácil e pode levar a suposi-
ções imprecisas. Tomado no contexto adequado, no entanto, reconhecer a im-
portância das necessidades é um método útil para conceitualizar fatores da 
motivação do funcionário e, assim, ser capaz de direcionar o comportamento 
da organização. De acordo com a hierarquia de necessidades de Maslow, as 
pessoas são motivadas a atender às necessidades básicas antes de passar para 
outras necessidades mais avançadas.

Herzberg: Teoria dos Dois Fatores

Na década de 1950, Frederick Herzberg estudou as características de um tra-
balho para determinar que fatores serviram para aumentar ou diminuir a sa-
tisfação dos trabalhadores. O seu estudo identificou dois fatores relacionados 
com a satisfação no trabalho: fatores de “higiene” e fatores motivacionais.
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Fatores de higiene:
Esses fatores devem ser mantidos em níveis adequados. Eles estão mais rela-
cionados com o ambiente em que um funcionário está a trabalhar e não com 
a natureza do trabalho em si. Fatores importantes de higiene incluem polí-
ticas organizacionais, condições de trabalho, relacionamentos com colegas 
e subordinados, segurança no emprego e salário. Níveis adequados desses 
fatores são necessários para evitar a insatisfação; melhorar esses fatores além 
dos níveis adequados, no entanto, não leva necessariamente a um aumento 
na satisfação no trabalho.

Fatores motivacionais:
Esse conjunto de fatores está associado a um efeito direto no aumento da 
satisfação no trabalho. Esses fatores incluem conquista, reconhecimento, res-
ponsabilidade, crescimento, o trabalho em si e a oportunidade de progresso.
Como a hierarquia de necessidades de Maslow, os fatores de Herzberg de-
vem ser temperados pela sensibilidade às diferenças individuais e culturais 
e exigem que os gerentes identifiquem o que os funcionários consideram 
“níveis adequados”. Os gerentes às vezes simplificam essas duas teorias e 
supõem que sabem o que seus funcionários precisam.
A teoria dos dois fatores de Herzberg afirma que existem certos fatores no 
local de trabalho que causam satisfação no trabalho, enquanto um conjunto 
separado de fatores causa insatisfação.

McGregor: Teoria X e Teoria Y

As teorias de Douglas McGregor concentram-se menos nas necessidades dos 
funcionários e mais na natureza do comportamento da gerência. Essas teo-
rias baseiam-se na suposição de que as perceções de um supervisor dos seus 
funcionários influenciarão fortemente a maneira pela qual ela tenta motivar 
os seus funcionários. McGregor criou duas teorias baseadas em seus estudos, 
chamadas Teoria X e Teoria Y.
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No caso da Teoria X, um supervisor assume que os seus empregados são ad-
versos ao trabalho e fará tudo o que puderem para evitá-lo. Com base nessa 
suposição, o supervisor exercerá um controlo rígido sobre os funcionários, 
monitorizará o seu trabalho de perto e, hesitantemente, delegará autoridade.
Neste caso da Teoria Y, um supervisor assume que, ao contrário da Teoria 
X, os trabalhadores estão dispostos a trabalhar e estariam dispostos a aceitar 
maiores responsabilidades. À luz dessas suposições, o supervisor fornecerá 
aos funcionários mais liberdade e criatividade no local de trabalho e estará 
mais disposto a delegar autoridade.
Os gerentes buscarão motivar os seus funcionários com base em suas per-
ceções dos interesses dos funcionários. Esta teoria traz à luz a variação na 
prática que pode existir dependendo das suposições que os gerentes fazem 
sobre seus empregados.
McGregor desenvolveu duas teorias de motivação e referem-se a dois estilos 
de gestão - autoritário (Teoria X) e participativo (Teoria Y).

Conclusões das Teorias
As três teorias discutidas podem fornecer informações valiosas sobre o com-
portamento de uma organização. Podemos tirar três conclusões seguintes:
Necessidades:
Os funcionários têm necessidades. Para motivar os funcionários, os supervi-
sores devem tentar entender a amplitude das necessidades dos seus funcio-
nários. Isso nem sempre é uma tarefa fácil e requer uma comunicação aberta 
e frequente entre gerentes e funcionários. Ao estruturar um trabalho para 
atender a essas necessidades, um supervisor pode aumentar a motivação de 
um funcionário.

Compensação:
A remuneração é uma parte importante da motivação, com o objetivo de 
compensar os funcionários de acordo com a contribuição de cada funcioná-
rio para a empresa. Os funcionários ficarão insatisfeitos se sentirem que estão 
a receber menos do que merecem. Para diminuir a probabilidade de desi-
gualdades percebidas, um gerente precisa de ser proativo e informativo em 
relação às estruturas de recompensa.

Recompensas:
Os funcionários precisam de saber que a meta para a qual estão  trabalhar é 
viável e que, quando atingirem essa meta, serão recompensados de maneira 
apropriada e oportuna.
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7. Remuneração e Recompensas

As ilações tiradas da teoria motivacional destacam a importância de avaliar necessi-
dades, compensações e recompensas ao criar uma estrutura organizacional. Algumas 
dessas ações incluem a implementação de um programa de compensação adequado, 
aumentando a segurança no emprego, permitindo horários de trabalho flexíveis e 
estabelecendo programas de envolvimento dos funcionários.

Programas de Remuneração

Antes de determinar como a compensação deve ser definida, é necessário 
alinhar o programa de remuneração com vários elementos do negócio:
• Metas de negócios: um plano de remuneração deve ser desenvolvido 

à luz dos objetivos de negócio da empresa. Os funcionários devem ser 
compensados na medida em que os seus esforços ajudem a empresa a 
atingir as suas metas.

• Metas do funcionário: Um plano de remuneração deve ser claro ao de-
clarar as metas individuais dos funcionários. Para motivar efetivamente 
os funcionários, eles precisam saber que metas devem atingir.

• Objetivos alcançáveis: os objetivos que cada funcionário deve atingir 
são realistas e realizáveis. Se os funcionários sentirem que os objetivos 
associados às suas posições são inacessíveis, eles não serão motivados 
a trabalhar. Se um supervisor puder estabelecer metas razoáveis e cons-
cientizar o funcionário de que vários bónus possíveis serão obtidos se 
essas metas forem atingidas, o funcionário ficará motivado.

• Entrada em Vigor: Os funcionários ficarão mais satisfeitos com os seus 
trabalhos se forem consultados sobre o plano de remuneração antes de 
entrar em vigor.

Um programa de compensação adequado, levando em conta estas questões, 
afetará a motivação dos funcionários; um plano de compensação deve dar 
os maiores aumentos relativos aos indivíduos que atingem os mais altos ní-
veis de desempenho. Este tipo de sistema é referido como um sistema de 
remuneração baseado no mérito e baseia-se no desempenho. Ele pode ser 
efetivamente implementado em conjunto com um plano de incentivo que re-
compense os funcionários por atingirem metas de desempenho específicas. 
Esses planos contrastam com um sistema que fornece aumentos salariais ge-
neralizados, o que não motivará os trabalhadores a dedicarem esforços extras 
ao alcance de metas estabelecidas.

Segurança no emprego
Os funcionários que sentem que correm o risco de perder empregos podem 
não apresentar alta produtividade no trabalho. A satisfação do trabalhador, 
e a produtividade, pode aumentar proporcionando segurança no emprego. 
Uma das formas pelas quais as empresas podem aumentar a segurança no 
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emprego é fornecendo treino cruzado em outras funções. Isso dará aos fun-
cionários a versatilidade para realizar novas tarefas se suas posições atuais 
mudarem ou não estiverem mais disponíveis.

Horários de trabalho flexíveis
No mundo hoje pressionado pelo tempo, muitos funcionários veem o tempo 
longe do trabalho como um fator importante que molda a sua motivação no 
trabalho e a produtividade no trabalho. Existem vários métodos para permi-
tir horários de trabalho flexíveis que atendam às necessidades dos funcioná-
rios que buscam maior flexibilidade de casa/trabalho. 
Uma abordagem comum para horários de trabalho mais flexíveis é a chama-
da semana de trabalho comprimida. Essa abordagem permite que os funcio-
nários trabalhem o mesmo número de horas ao longo de menos dias. Em vez 
de trabalhar oito horas durante cinco dias, um empregado pode trabalhar 
dez horas durante quatro dias. Outros exemplos de horários de trabalho fle-
xíveis incluem o compartilhamento de trabalho, em que duas ou mais pes-
soas compartilham um determinado cronograma de trabalho.

Envolvimento dos funcionários
Os programas de envolvimento dos funcionários buscam motivar os funcio-
nários, aumentando as suas responsabilidades ou envolvendo-os mais nos 
processos de tomada de decisão. Existem vários tipos de programas de en-
volvimento de funcionários; os programas mais básicos incluem ampliação 
do trabalho, rotação de tarefas e trabalho em equipa. Programas mais ambi-
ciosos incluem a gestão de livros abertos e o empoderamento dos trabalha-
dores.
• Ampliação do trabalho: Ampliação do trabalho é uma maneira direta 

de aumentar a responsabilidade pelo trabalho. Envolve expandir uma 
posição e dar ao empregado uma variedade maior de tarefas.

• Rotação do Trabalho: Um programa de rotação de trabalho reatribui 
periodicamente os funcionários a novas posições. Além de aumentar o 
envolvimento dos funcionários na empresa e ajustar as suas responsa-
bilidades, a rotação de tarefas também pode melhorar os conjuntos de 
habilidades dos funcionários, aumentando, assim, a segurança no em-
prego. Além disso, também pode aliviar o tédio no local de trabalho as-
sociado a fazer o mesmo trabalho durante um longo período.

• Trabalho em equipa: este programa tenta aumentar a motivação, colo-
cando os indivíduos em posições diferentes numa equipa e definindo a 
tarefa de atingir uma meta específica. O trabalho em equipa serve para 
aumentar as responsabilidades e o envolvimento de um funcionário na 
empresa. Os melhores tipos de equipas são auto-direcionados. Isso for-
nece à equipa autoridade para tomar decisões relacionadas ao planea-
mento, realização e avaliação da tarefa em que estão trabalhando.

• Gestão de livros abertos: Gestão de livros abertos é uma maneira desa-
fiadora, mas direta, de aumentar o envolvimento e a responsabilidade 
dos funcionários. Isso envolve permitir que os funcionários vejam como 
o seu desempenho no trabalho afeta os principais indicadores de desem-
penho importantes para a empresa. Para instituir este programa, uma 
empresa precisa disponibilizar indicadores-chave aos funcionários e ins-
truí-los sobre como interpretar as principais medidas de desempenho. 
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Os funcionários também precisam de ter poderes para tomar decisões 
relacionadas às suas posições e treino, e ter a oportunidade de ver como 
essas decisões afetam a empresa. Gestão de livros abertos também exige 
um programa de compensação adequado, pelo qual a remuneração está 
vinculada ao desempenho.

• Empoderamento do trabalhador: O empoderamento do trabalhador ou 
delegação de tarefas tenta aumentar a responsabilidade de trabalho dos 
funcionários, bem como o envolvimento dos funcionários. Isso é feito 
dando aos funcionários mais autoridade e envolvendo-os no processo 
de tomada de decisão. Os funcionários empoderados muitas vezes po-
dem tomar decisões melhores e mais informadas do que um gerente que 
não esteja diretamente envolvido no processo. A gestão participativa 
é semelhante ao empoderamento do trabalhador. Embora não forneça 
aos funcionários um poder de decisão direto, ele incentiva os gerentes 
a consultar de perto os funcionários antes de tomar decisões. Outro tipo 
de gestão participativa é a gestão por objetivo. Essa abordagem permite 
que os funcionários estabeleçam os seus próprios objetivos e fornece a 
liberdade de decidir como eles podem alcançar esses objetivos da melhor 
forma.

Mas como os gerentes (depois de compreender as teorias da motivação e 
aplicar diferentes abordagens para aumentar a satisfação no trabalho) sabem 
que os seus esforços foram bem-sucedidos? Na prática, um gerente deve ti-
rar conclusões diariamente de observações e interações sociais no local de 
trabalho.
Às vezes, no entanto, é uma boa ideia conduzir uma pesquisa mais formal. 
Isso pode ser feito por meio de entrevistas, pesquisas ou grupos de foco que 
geralmente envolvem apenas um grupo específico de funcionários.
Dois inquéritos úteis são Questionário de satisfação e o Índice descritivo de 
trabalho. Ambas as pesquisas abordam áreas de satisfação dos funcionários 
em relação a diferentes aspetos da organização e fornecem aos gerentes in-
formações úteis. Eles cobrem trabalho, condições de trabalho, recompensas, 
oportunidades de progresso e a qualidade das relações com gerentes e cole-
gas de trabalho.
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8. Estrutura Organizacional

Se está nos estágios iniciais de começar o seu próprio negócio ou está à pro-
cura de maneiras de melhorar um negócio existente, é importante pensar na 
estrutura organizacional da empresa. Quem é responsável por realizar várias 
tarefas dentro da empresa? Como são esses indivíduos agrupados? Quem 
administra e como são geridos?

Cinco Fatores Estruturais
Objetivo principal duma estrutura organizacional é coordenar e alocar os re-
cursos da empresa para que ela possa executar os seus planos e atingir as 
suas metas e objetivos. Os fundamentos da estrutura organizacional giram 
em torno de cinco fatores:

1. Divisão do Trabalho
A divisão do trabalho envolve duas etapas: dividir o trabalho em tarefas se-
paradas e atribuir essas tarefas aos trabalhadores. Quais são as diferentes 
tarefas realizadas pela sua empresa? Quem é responsável por realizar essas 
tarefas?

2. Departamentalização
Departamentalização é o processo de agrupar tipos semelhantes de trabalhos 
para que possam ser realizados de maneira mais eficiente e eficaz. Existem 
cinco maneiras diferentes de agrupar as atividades de negócios. Diferentes 
tipos de departamentalização podem existir em graus variados dentro do ne-
gócio. Que tipos de departamentalização existem dentro da empresa? A sua 
empresa poderia ser fragmentada de forma diferente?
• Função: Um exemplo de departamentalização funcional seria uma em-

presa que possui um departamento de marketing e finanças. Envolve ta-
refas de agrupamento baseadas na função que a unidade organizacional 
realiza dentro da empresa.

• Produto: Uma empresa de produtos eletrónicos que possui departamen-
tos separados para câmaras e leitores de MP3 está a usar a departamenta-
lização baseada no produto. Neste caso, os departamentos são baseados 
nos bens ou serviços que uma unidade organizacional vende ou fornece.

• Processo: Uma empresa de manufatura que inclui departamentos sepa-
rados para montagem e expedição é um exemplo de uma empresa com 
departamentalização baseada em processos. Nesse caso, a departamen-
talização gira em torno do processo de produção usado pela unidade 
organizacional.

• Cliente: Um banco com departamentos separados para seus clientes em-
presariais e clientes individuais está a usar a departamentalização ba-
seada no cliente. A sua departamentalização é baseada no tipo de cliente 
atendido.
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• Geográfico: Um exemplo duma empresa usando departamentalização 
geográfica é uma empresa de fabricação de automóveis que possui de-
partamentos diferentes para cada país em que vende viaturas. Nesse 
caso, a departamentalização é baseada na segmentação geográfica das 
unidades organizacionais.

3. Hierarquia da administração
Hierarquia da administração está relacionada com a maneira como a admi-
nistração é colocada em camadas. Geralmente inclui três níveis - administra-
ção superior, administração intermediária e funções de supervisão. Os níveis 
mais altos de administração geralmente têm menos funcionários, mas mais 
poder.

4. Gama de Controlo
A extensão do controlo está intimamente relacionada à hierarquia da admi-
nistração. Em cada nível de gestão dentro da empresa, um indivíduo é res-
ponsável por um número diferente de funcionários. A amplitude do controlo 
está relacionada ao número de funcionários que um gerente supervisiona 
diretamente. A amplitude do controlo é determinada por vários fatores, in-
cluindo o tipo de atividade, a localização dos funcionários, a capacidade do 
gerente de delegar tarefas, a quantidade e a natureza da comunicação entre o 
gerente e os indivíduos que estão a ser supervisionados e o nível de habilida-
de e motivação dos indivíduos que estão a ser supervisionados.

5. Centralização vs. Descentralização
Centralização é o grau em que a autoridade formal é centralizada dentro de 
uma unidade ou nível da organização. A descentralização é o processo de 
transferir ativamente a autoridade para baixo na estrutura hierárquica da em-
presa. Isso efetivamente dá mais poder de decisão e responsabilidade àqueles 
em funções de supervisão. A centralização e a descentralização têm os seus 
benefícios e custos. Embora a centralização forneça aos gerentes de nível su-
perior uma visão geral melhor das operações e permita um controlo fiscal 
mais rígido, isso pode resultar numa tomada de decisão mais lenta e limitar 
a inovação e a motivação. A descentralização, por outro lado, pode acelerar 
a tomada de decisões e aumentar a motivação e a inovação, mas isso é feito 
à custa da visão de um alto gerente sobre o controlo financeiro da empresa.
Os fundamentos da estrutura organizacional giram em torno de cinco fatores:

1. Divisão do trabalho, 2. Departamentalização, 3. Natureza da hierarquia da 
gerência, 4. Extensão da gerência do controlo, e 5. Quantidade de centraliza-
ção ou descentralização na organização.

Estruturas mecanicistas vs. Orgânicas

Os cinco fatores estruturais que acabamos de discutir dão origem a inúmeras 
possibilidades organizacionais. Estruturas mecanicistas e orgânicas são duas 
possibilidades em extremos opostos do espectro organizacional. Eles dão for-
ma ao conceito dos fatores da estrutura organizacional.
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Uma estrutura mecanicista é caracterizada pelos seguintes fatores estrutu-
rais:
• O grau de especialização do trabalho é alto.
• A partidarização é rígida.
• A hierarquia da gerência tem muitas camadas.
• O controlo é estreito.
• A tomada de decisões é centralizada.
• O comando é longo.
• Estrutura organizacional é muito alta.

Uma estrutura orgânica é caracterizada pelos seguintes fatores:
• O grau de especialização do trabalho é baixo.
• O departamento é solto.
• A hierarquia da gerência tem poucas camadas.
• O controlo é amplo.
• A tomada de decisões é descentralizada.
• Cadeia de comando é curta.
• Estrutura organizacional é plana.

Estruturas funcionais versus divisórias
1. Estrutura Funcional
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A organização é dividida em segmentos com base nas funções ao gerir. Isso 
permite que a organização aprimore as eficiências desses grupos funcionais. 
Estruturas funcionais parecem ter sucesso em grandes organizações que pro-
duzem grandes volumes de produtos a baixo custo. O baixo custo pode ser 
alcançado por essas empresas devido à eficiência dentro de grupos funcio-
nais. No entanto, pode haver uma desvantagem duma perspetiva organiza-
cional, se a comunicação entre os grupos funcionais não for eficaz e uma or-
ganização pode achar difícil atingir alguns objetivos organizacionais no final.

2. Estrutura Divisional

Esses tipos de organizações dividem as áreas funcionais da organização em 
divisões. Cada divisão está equipada com recursos próprios para funcionar 
de forma independente. Pode haver muitas bases para definir divisões. As 
divisões podem ser definidas com base na situação geográfica, na base de 
produtos/serviços ou em qualquer outra medida. Tomamos como exemplo, 
uma empresa como a General Electrics. Pode ter a divisão de micro-ondas, 
a divisão de turbinas, etc., e essas divisões têm as suas próprias equipas de 
marketing, equipas de finanças, etc. Nesse sentido, cada divisão pode ser con-
siderada uma microempresa com a organização principal.

3. Estrutura Matricial
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Quando se trata de estrutura matricial, a organização coloca os funcionários 
com base na função e no produto. A estrutura matricial dá o melhor dos dois 
mundos de estruturas funcionais e divisionais. Nesse tipo de organização, 
a empresa usa equipas para concluir tarefas. As equipas são formadas com 
base nas funções a que pertencem (ex: engenheiros de software) e no produto 
em que estão envolvidos (ex: Projeto A). Dessa forma, há muitas equipas nes-
sa organização, como engenheiros de software do projeto A, engenheiros de 
software do projeto B, engenheiros de projeto de projeto A, etc..
Toda organização precisa duma estrutura para operar sistematicamente. As 
estruturas organizacionais podem ser usadas por qualquer organização se a 
estrutura se encaixar na natureza e na maturidade da organização. Na maio-
ria dos casos, as organizações evoluem através de estruturas quando pro-
gridem e aprimoram os seus processos e mão-de-obra. Uma empresa pode 
começar como uma empresa pré-burocrática e evoluir para uma organização 
matricial.

Organizações de alto desempenho

O objetivo da organização de alto desempenho é utilizar eficaz e eficien-
temente o capital intelectual. As organizações de alto desempenho concen-
tram-se no envolvimento dos funcionários, no trabalho em equipa, no apren-
dizado organizacional, na gestão de qualidade total e nas técnicas integradas 
de produção.

• Envolvimento do funcionário é realizado por meio do empoderamento 
do trabalhador ou da gestão participativa.

• Equipa de trabalho é realizada através de grupos auto-direcionados.
• Aprendizado organizacional envolve reunir, comunicar e armazenar in-

formações organizacionais para antecipar mudanças e desafios e tomar 
a melhor decisão.

• TQM (Gestão de qualidade Total) foca-se em alta qualidade, melhoria 
contínua e satisfação do cliente.

• Técnicas de produção integrada implementam flexibilidade na fabrica-
ção e nos serviços e envolvem projetos de trabalho e sistemas de infor-
mação para utilizar de forma mais eficaz e eficiente os recursos, conhe-
cimentos e técnicas que uma empresa usa para criar bens ou serviços. 
Ele enfatiza o uso de sistemas de produção e serviços na hora certa e 
depende muito de computadores para auxiliar, controlar e integrar dife-
rentes funções organizacionais. A implementação de técnicas integradas 
de produção requer acelerar a comunicação e a tomada de decisões den-
tro da estrutura organizacional.

O processo de transformar uma organização numa organização de alto de-
sempenho procura entender os problemas e oportunidades do local de tra-
balho da organização e o seu propósito, missão, estratégia e visão. Esses ele-
mentos devem estar ligados numa nova declaração de missão e visão para a 
empresa que esteja alinhada com os valores centrais da organização.
Para ser bem-sucedido, este processo requer o envolvimento ativo de indi-
víduos de vários níveis e grupos dentro da organização. O amplo nível de 
participação também garantirá maior nível de aceitação na organização.
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Uma vez que essas etapas iniciais tenham sido tomadas, os fatores de en-
volvimento do funcionário, trabalho em equipa, aprendizado organizacional, 
gestão de qualidade total e técnicas de produção integradas podem resultar 
em benefícios organizacionais, individuais e comunitários. A organização 
será mais eficiente a alcançar os seus objetivos, a satisfação no trabalho e a 
motivação dos funcionários aumentarão, e a organização estará mais capaci-
tada para contribuir para a comunidade como um todo.
Embora existam inúmeros benefícios associados a organizações de alto de-
sempenho, estabelecê-los e mantê-los é uma tarefa difícil. Um dos elementos 
mais assustadores é integrar com sucesso o envolvimento dos funcionários, 
o trabalho em equipa, a aprendizagem organizacional, gestão da qualidade 
total e as técnicas integradas de produção. Estas não são funções separadas; o 
trabalho em equipa deve conter elementos de envolvimento do funcionário, 
aprendizado organizacional e gestão da qualidade total. Isso pode ser espe-
cialmente desafiante para gerentes que, além de suas funções regulares, são 
solicitados a implementar essas mudanças. 
Os gerentes podem experimentar muitos tipos de resistência. Os funcionários 
podem sentir que as mudanças poderiam colocá-los fora do emprego. Eles 
podem ser resistentes a participar na tomada de decisões num grupo ou nas 
atividades em equipa. Os gerentes também podem experienciar obstáculos 
relacionados com diferenças culturais em relação à hierarquia e participação. 
À luz desses desafios, algumas empresas conseguem implementar apenas 
alguns dos elementos associados às organizações de alto desempenho.
Criar com sucesso uma organização de alto desempenho requer um alto grau 
de cooperação e um forte nível de comprometimento e aceitação de todos os 
funcionários. É um processo desafiador e difícil, mas oferece recompensas 
significativas em toda a organização.
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9. Cultura Organizacional

Uma cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa, é o 
sistema de crenças, metas e valores que uma organização possui. Culturas 
fortes criam altos níveis de motivação e lealdade dos funcionários. A cultura 
corporativa também fornece controlo e estrutura para a empresa.

Estilos de Liderança e Cultura

Os gerentes individuais têm os seus próprios estilos de gestão, dentro das 
organizações, muitas vezes existe um estilo predominante de liderança, que 
muitas vezes está profundamente enraizado na cultura corporativa. Os qua-
tro estilos de liderança predominantes - autocrático, democrático, Liberal e 
transformacional - têm muitas variações. Podemos comparar a eficácia de 
cada um desses estilos, pois afeta o desempenho dos funcionários.

1: Liderança Autocrática
Esse estilo de liderança é diretivo e controlador. O líder tomará todas as deci-
sões sem consultar os funcionários. O estilo autocrático de liderança limita a 
liberdade de expressão e participação dos funcionários no processo de toma-
da de decisão. Não servirá para criar confiança entre gerentes e subordina-
dos. Além disso, mentes criativas não podem florescer sob liderança autocrá-
tica. A liderança autoritária pode ser melhor usada quando as empresas estão 
a gerir funcionários menos experientes. Mas os gerentes não devem usar o 
estilo de liderança autocrático nas operações em que os funcionários esperam 
expressar as suas opiniões.
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2: Liderança Liberal
Esse estilo de liderança torna os funcionários responsáveis pela maioria das 
decisões tomadas. Este formulário requer uma comunicação extensa. Lide-
rança liberal pode ser melhor usada quando os funcionários são educados, 
conhecedores e auto-motivados. Os funcionários devem ter a motivação e 
a ambição de atingir metas por conta própria para que esse estilo seja mais 
eficaz. Liderança liberal não é uma boa ideia em situações em que os funcio-
nários se sentem inseguros.

3: Liderança Democrática
Esse estilo de liderança é centrado na participação dos funcionários e envol-
ve a tomada de decisões por consenso. O líder envolverá os funcionários no 
processo de tomada de decisões e eles serão incentivados a dar sugestões e 
delegar tarefas. A liderança democrática muitas vezes leva ao empoderamen-
to dos funcionários, porque lhes dá um senso de responsabilidade pelas de-
cisões tomadas pela administração. A liderança democrática pode ser melhor 
usada quando se trabalha com funcionários altamente qualificados. É mais 
útil para implementar mudanças organizacionais e quando o líder requer 
informações de funcionários bem informados. Um dos lados negativos da 
liderança democrática é que ela pode levar a reuniões intermináveis.

4: Liderança Transformacional
Líderes que têm uma visão clara e são capazes de articulá-la efetivamente 
aos outros geralmente caracterizam este estilo de liderança. Os líderes trans-
formacionais olham para além de si mesmos, a fim de trabalhar pelo bem 
maior de todos. Este tipo de líder trará outros para o processo de tomada 
de decisões e permitirá que as pessoas ao seu redor possam aprender e cres-
cer como indivíduos. Eles buscam diferentes perspetivas ao tentar resolver 
um problema e são capazes de incutir orgulho naqueles que trabalham sob 
eles. Líderes transformacionais passam tempo a formar os seus funcionários 
e aprendendo com eles também.
Como em muitas categorias que descrevem conceitos de negócios, uma orga-
nização e a sua liderança podem aplicar qualquer um ou todos esses estilos 
de liderança. Por exemplo, uma empresa pode utilizar um estilo de liderança 
autocrático com os níveis mais baixos, mas empregar um estilo de liderança 
democrática com sua equipa profissional nos níveis superiores. O estilo de 
liderança mais eficaz é usar uma combinação de estilos. Os líderes devem 
saber quando é melhor ser autocrático e quando ser democrático.

Cultura de sucesso
A cultura cria um senso de ordem, continuidade e comprometimento que 
permeia a todos os aspetos da organização, desde como os funcionários in-
teragem até a perceção do cliente. A cultura é muitas vezes difícil para uma 
organização articular, mas o seu impacto é de longo alcance e influencia a 
gestão, o processo, os produtos, a atração e retenção de funcionários, a pro-
dutividade, a reputação e, em última análise, o resultado. Vamos agora olhar 
para sete características importantes das culturas corporativas de sucesso:
As características das culturas corporativas de sucesso incluem:

carinho, desafio, risco, ética, foco, confiança e mérito
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Carinhoso:
Isso implica que os funcionários assumam a responsabilidade pelas suas 
ações, cuidando do cliente e do bem da empresa. Cria um serviço ao cliente 
de alta qualidade e uma atmosfera positiva para trabalhar.

Desafio:
Se CEO de uma empresa afirma que os funcionários devem ter “iniciativa”, 
mas depois esmaga as ideias por causa de sua perceção de fracasso, cria-se 
um ambiente contraditório. Nesse tipo de situação, um desafio ao pensamen-
to e desempenho convencionais faz com que os funcionários temam perder 
os seus empregos; funcionários criativos sairão e uma cultura de sim-senhor 
será criada.

Risco:
Uma empresa de sucesso será capaz de gerir riscos e até mesmo transfor-
má-los em uma vantagem estratégica e lucrativa. Envolve prestar atenção à 
reputação e ganhos. Os funcionários devem prever as consequências das suas 
decisões e ações. Este tipo de gestão de risco pode agregar valor significativo 
ao acionista.

Ética:
Muitas vezes, a ética pode ser a cola que mantém a cultura duma organização 
em conjunto. Um líder eficaz deve criar um código de ética escrita para a or-
ganização. Este código de ética não deve apenas ser aplicado, mas continua-
mente reforçado. A ética do funcionário deve servir como um padrão pelo 
qual o desempenho é avaliado.

Foco:
Um líder faz bem o seu trabalho se os gerentes tiverem um senso de continui-
dade, se souberem para onde a empresa ou organização está a caminhar. Se 
os gerentes sentirem que a direção da organização é decidida de acordo como 
o vento está a soprar naquele dia, as metas não serão atingidas. É importan-
te que os funcionários saibam para onde estão a caminhar e o que devem 
alcançar, e é o trabalho do líder definir isso. O líder deve saber sempre para 
onde está a ir em todos os momentos. No entanto, isso não significa que um 
líder não esteja disposto a mudar. Na verdade, um líder deve ser um agente 
de mudança, porque a estagnação nem sempre leva ao sucesso. É importante 
que, embora aceite mudar de líder, seja capaz de alinhar os funcionários com 
os objetivos.

Confiança:
A confiança mútua é uma característica importante da liderança eficaz. A 
gerência deve confiar no líder e o líder deve confiar na gerência. É importante 
notar que a macrogestão pode matar a cultura confiante. Quando os funcio-
nários confiam uns nos outros, cria-se um ambiente de equipa, onde todos 
trabalham para os objetivos comuns da organização.

Mérito:
As organizações geralmente atingem seus objetivos recompensando o de-
sempenho do funcionário com base no mérito. Os sistemas de mérito criam 
justiça e ajudam a promover um ambiente de equipa.
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10. Métodos de Controlo

Os gerentes atingem as metas organizacionais gerindo o capital intelectual 
para obter o máximo dos recursos organizacionais. Uma parte importante 
desse processo é monitorar o desempenho e os resultados. Duas formas mais 
comuns que afetam diretamente o comportamento organizacional são con-
trolo de saída e controlo de processo.

Os controlos estão relacionados ao estabelecimento de padrões, à obtenção 
de medições de resultados relacionados a esses padrões e a ações corretivas 
quando esses padrões não são cumpridos. Os gerentes devem ser criteriosos 
no uso de controlos para não sobrecarregar a organização.

Controlos de Saída

Os controlos de saída são sobre como definir os resultados desejados e permi-
tir que os gerentes decidam como esses resultados podem ser melhor alcan-
çados. Controlos de saída promovem criatividade e flexibilidade de gestão. 
Esse tipo de controlo serve para separar os métodos dos resultados e subse-
quentemente descentraliza o poder, deslocando-o pela estrutura hierárquica.

Controlos de Processo

Uma vez que métodos eficazes tenham sido determinados para resolver 
problemas organizacionais, os gerentes às vezes institucionalizam-nos para 
evitar que o problema se repita. Esses tipos de controlos são chamados de 
controlos de processo e são uma forma de regular a maneira como as tarefas 
específicas são conduzidas. Três tipos de controlos de processo são (1) políti-
cas, procedimentos e regras; (2) formalização e padronização; e (3) controlos 
de gestão da qualidade total.

• Políticas, Procedimentos e Regras: Estes são frequentemente usados na 
ausência de controlo de gestão direta. As políticas são recomendações 
gerais para a condução de atividades, enquanto os procedimentos são 
um conjunto mais focalizado de diretrizes. As regras são o conjunto mais 
restrito de limites e estabelecem coisas que devem e não devem ser feitas.

• Formalização e padronização: a formalização envolve a criação de um 
conjunto escrito de políticas, procedimentos e regras que simplificam os 
procedimentos para orientar a tomada de decisões e o comportamento. 
Padronização é o grau em que as ações necessárias para realizar uma 
tarefa são limitadas. Ele tenta assegurar que, quando certas tarefas são 
executadas, elas sejam realizadas de maneira semelhante.

• Controlo de gestão da qualidade total: os métodos anteriores de contro-
lo de processo são baseados na experiência organizacional. Os controlos 
de gestão diferem porque são baseados numa análise estatística contínua 
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das operações da empresa. Controlo de gestão da qualidade total envol-
ve todos os níveis de gestão e provou ser o mais eficaz quando é instituí-
do numa organização que tem resultados claramente definidos e é feito 
em conjunto com programas de empoderamento de funcionários ou de 
gestão participativa.

Conclusão da disciplina
Recrutar, selecionar, contratar e reter funcionários competentes, bem como 
implementar as estruturas e processos internos certos sempre foram essen-
ciais para todas as organizações. Neste módulo, conseguiu mergulhar nos 
campos empolgantes da gestão de recursos humanos e do comportamento 
organizacional. Esperemos que tenham gostado deste módulo.
Obrigado por concluir este módulo e boa sorte com o teste!
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Bem-vindo à Finanças e Contabilidade!
Neste módulo, aprenderá as noções básicas de contabilidade, analisará 
as demonstrações financeiras mais importantes e obterá ferramentas que 
poderão ser usadas para entender como as decisões tomadas afetam o sucesso 
de longo prazo da empresa.
Entender finanças e contabilidade permite que apresente as suas ideias de 
forma persuasiva e precisa, e fique mais confortável ao discutir resultados 
ou previsões com a sua equipa financeira ou com investidores externos. Ela 
ajuda-nos a entender as notícias financeiras e como os mercados financeiros 
podem afetar a empresa. E ajuda-nos a tomar melhores decisões sobre 
finanças e investimentos pessoais.
Contabilidade tem sido chamada de “a linguagem dos negócios”. Finanças é 
a aplicação dessa linguagem para atividades e decisões de negócios. No final 
desta disciplina, será capaz de:

• Definir e usar termos e conceitos financeiros básicos
• Identificar e analisar demonstrações financeiras
• Entender a principal equação contabilística

Contabilidade é a medição, processamento e comunicação de informações 
financeiras sobre entidades económicas, como empresas e corporações.
“Contabilidade é a arte de gravar, classificar e resumir, de maneira significativa 
e em termos de dinheiro, transações e eventos que são, pelo menos em parte, 
de carácter financeiro e interpretar os resultados.”
Mesmo num cenário corporativo e de negócios em mutação, a contabilidade 
permanece constante. Organizacionalmente, financeiramente e legalmente, 
a contabilidade é um departamento central em qualquer organização, e a 
necessidade de uma equipa de contabilidade altamente treinada é essencial.

LIÇÕES DO MÓDULO FINANÇAS E CONTABILIDADE

1. Introdução
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Contabilidade é uma disciplina dupla. Qualquer estudante de contabilidade 
precisa entender as diferenças entre contabilidade financeira e de gestão, dois 
ramos separados do comércio que partilham semelhanças, mas também têm 
diferenças cruciais em relação a princípios, métodos e aplicações:

• Contabilidade financeira fornece informações a pessoas de fora da 
entidade de negócios e fornece informações a acionistas, credores como 
bancos ou fornecedores, analistas financeiros, economistas e agências 
governamentais.

• Contabilidade de gestão concentra-se em relatórios para pessoas 
dentro da entidade de negócios e é usado para fornecer informações a 
funcionários, gerentes, proprietários-gerentes e auditores.

Contabilidade é frequentemente chamada de linguagem dos negócios, 
porque é usada pelos gerentes para comunicar as informações financeiras da 
empresa.
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2. Noções básicas de contabilidade

Contabilidade é a medição, processamento e comunicação de informações 
financeiras sobre entidades económicas - como empresas e corporações. Con-
tabilidade, também chamada de “linguagem dos negócios”, mede os resulta-
dos das atividades económicas de uma organização.

Vocabulário

Contabilidade não é uma língua estrangeira, entendida apenas por aqueles 
que a estudaram durante anos. Todos que trabalham na sociedade de hoje 
têm uma compreensão básica dos princípios de finanças. As transações diá-
rias de comparar preços, preencher cheques para pagar compras, usar cartões 
de crédito e manter uma conta bancária são atividades de gestão financeira.
Gerir as atividades financeiras da empresa é uma extensão lógica da com-
preensão e da gestão de suas atividades financeiras pessoais, como podemos 
ver na tabela a seguir:

Receita

Despesas 

Lucro

Perda

Fonte de financiamento

   Empresa         Pessoal

Vendas

Custos de vendas e

custos operacionais

Diferença entre venda
e custos

Quando os custos
excedem as vendas

Banco e investidores

Salário

Custos domésticos e

pessoais

Poupança

Quando as despesas 
excedem os salários

Banco 

A gestão financeira compreende as ferramentas e capacidades utilizadas para 
produzir recursos monetários e gestão desses recursos monetários. A lingua-
gem das finanças permite que diferentes empresas comparem os resultados 
monetários. Se a empresa produz carros ou vende hambúrgueres, as pessoas 
podem descrever os resultados em termos monetários. Para participar dessa 
discussão, é importante entender as palavras e os conceitos que as pessoas 
usam. Ao longo desta disciplina, empregamos o vocabulário de contabilida-
de e finanças.

Tipos de transações financeiras
Existem quatro tipos principais de transações financeiras que ocorrem num 
negócio, nomeadamente vendas, compras, recebimentos e pagamentos. Cada 
transação comercial financeira será registada no Diário (abordaremos este 
tópico mais adiante).
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Vamos falar brevemente sobre cada um deles:
• Vendas: Uma venda é uma transferência de propriedade por dinheiro ou 

crédito. A receita é obtida quando os bens são entregues ou os serviços 
são prestados. As taxas de serviços são registadas separadamente das 
vendas de mercadorias, mas as transações contabilísticas para registar as 
vendas de serviços são semelhantes àquelas para registar as vendas de 
bens tangíveis.

• Compra: Compra refere-se a uma empresa ou organização que adqui-
re bens ou serviços para cumprir as metas do seu empreendimento. As 
compras podem ser feitas em dinheiro ou crédito.

• Recebimento: Recebimento refere-se a uma empresa sendo paga por ou-
tra empresa pela entrega de bens ou serviços.

• Pagamento: pagamento refere-se a uma empresa que paga a outra em-
presa pelo recebimento de bens ou serviços.

Princípios Contabilísticos
Contabilidade baseia-se num conjunto bastante pequeno de princípios fun-
damentais. As pessoas costumam referir-se a esses fundamentos como Prin-
cípios Contabilísticos Geralmente Aceites. Esses padrões variam em todo 
o mundo e normalmente são supervisionados por alguma combinação da 
profissão contabilística privada naquela nação específica e pelos vários ór-
gãos reguladores do governo. Aqui vamos destacar os oito princípios mais 
importantes:

1. Princípio da Receita
Princípio da receita, também conhecido como princípio de realização, afir-
ma que a receita é obtida quando a venda é feita, o que geralmente ocorre 
quando bens ou serviços são fornecidos. A componente-chave do princípio 
da receita, quando se trata da venda de mercadorias, é que a receita é obtida 
quando a propriedade legal das mercadorias passa do vendedor para o com-
prador. Tenha em atenção que a receita não é obtida quando recolhe dinheiro 
em troca de algo.

2. Princípio da Despesa
Princípio da despesa afirma que a despesa ocorre quando a empresa usa 
bens ou recebe serviços. Como é o caso do princípio da receita, se recebe-
mos algumas mercadorias, simplesmente receber as mercadorias significa 
que incorremos na despesa das mercadorias. Da mesma forma, se recebemos 
algum serviço, incorremos na despesa. Não importa que leve alguns dias ou 
algumas semanas para receber a fatura. Incorremos numa despesa quando os 
bens ou serviços são recebidos.

3. Princípio de Correspondência
Princípio de correspondência está relacionado aos princípios de receita e des-
pesa. O princípio de correspondência afirma que, quando reconhece a recei-
ta, deve correlacionar as despesas relacionadas à receita.

4. Princípio de Custo
O princípio do custo afirma que os valores no sistema de contabilidade de-
vem ser quantificados ou medidos usando o custo histórico.
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Por exemplo, se a empresa possui um prédio, esse prédio aparece no balanço 
ao custo histórico; não ajusta os valores no sistema contabilístico para altera-
ções num valor justo de mercado.

5. Princípio da Objetividade
Princípio da objetividade estabelece que os relatórios contabilísticos devem 
usar dados objetivos e verificáveis. Em outras palavras, os sistemas conta-
bilísticos e os relatórios contabilísticos devem basear-se na subjetividade o 
mínimo possível. Um contabilista quer sempre usar dados objetivos (mesmo 
que sejam ruins) em vez de dados subjetivos (mesmo que os dados subjetivos 
sejam indiscutivelmente melhores).

6. Assunção de Continuidade
Sistemas contabilísticos assumem que um negócio continuará a operar no 
futuro. A menos que haja evidência em contrário, o contabilista presume que 
o negócio continuará a operar indefinidamente. Se uma empresa não conti-
nuar, fica muito claro como se deve avaliar ativos se os ativos não tiverem 
valor de revenda.

7. Suposição de unidade de medida
Suposição de unidade de medida pressupõe que a moeda nacional de um 
País é a unidade de medida apropriada para empresa usar na sua contabili-
dade.
Por exemplo, a suposição de unidade de medida indica que as empresas dos 
EUA devem usar dólar americano, empresas europeias devem usar o euro e 
as de São Tomé e Príncipe devem usar dobra na sua contabilidade.

8. Suposição de Entidade Separada
Suposição de entidade separada declara que uma empresa é separada do seu 
proprietário. A suposição de entidade separada permite preparar demonstra-
ções financeiras exclusivamente para a empresa.

Provisão vs. Contabilidade de Caixa
Existem dois tipos de contabilidade - contabilidade de caixa e contabilidade 
de exercício. A diferença entre os dois tipos de contabilidade é quando as 
receitas e despesas são registadas:
• Na contabilidade de caixa, as receitas são registadas quando o caixa é 

realmente recebido e as despesas são registadas quando são efetivamente 
pagas - não importando quando foram realmente faturadas.

• Na contabilidade de exercício, por outro lado, as receitas e despesas são 
registadas quando são auferidas, independentemente de quando o di-
nheiro é realmente recebido ou pago.

Vejamos o exemplo seguinte que ilustra a diferença entre os dois métodos:
Uma empresa vende um computador no final de janeiro e o cliente paga por 
crédito no começo de fevereiro. Usando a contabilidade de exercício, a receita 
é registada imediatamente (em janeiro). Usando a contabilidade de caixa, a 
receita seria registada quando o pagamento do crédito fosse recebido (em 
fevereiro).
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Vantagem da contabilidade de caixa
Vantagem da contabilidade baseada em dinheiro é a simplicidade - é muito 
mais fácil gerir o fluxo de caixa em tempo real simplesmente verificando o 
saldo bancário ao invés de ter que examinar contas a receber e contas a pagar.

Vantagem da contabilidade de exercício
No entanto, embora a contabilização baseada em dinheiro possa fornecer 
uma visão pontual do fluxo de caixa, a contabilidade de exercício fornece 
uma imagem mais precisa do estado a longo prazo do negócio - as receitas e 
despesas são registadas imediatamente, permitindo analisar melhor as ten-
dências e gerir as finanças. Este método é mais usado que o método de caixa.
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3. Equação de contabilidade

A equação contabilística básica é a base de todos os conceitos básicos de 
contabilidade. Ela representa a relação entre os ativos (o que a empresa pos-
sui), os passivos (o que ela deve aos outros) e a situação líquida (a diferença 
entre ativos e passivos). É definido como:
Ativos = Passivo + Situação Líquida. 
O que isto significa?

Ativos
Ativo é qualquer coisa numa empresa que tenha valor financeiro e possa ser 
convertida em dinheiro. Ativos são os produtos que armazenamos (eles são 
convertidos em dinheiro à medida que vendemos), o dinheiro em seu registo 
e todos os equipamentos na empresa. Os ativos podem ser agrupados em 
duas categorias, dependendo da rapidez com que podemos convertê-los em 
dinheiro:
• Ativos circulantes são ativos que podem ser convertidos em dinheiro 

dentro de um ano - como cheques, facturas ou stock da loja. Ativos que 
podemos converter rapidamente em dinheiro também são chamados de 
ativos líquidos.

• Ativos fixos são ativos que levam mais de um ano para serem converti-
dos em dinheiro. Na maioria dos casos, propriedades, plantas e equipa-
mentos são ativos fixos.

Segue alguns recursos da empresa:

Dinheiro

Contas a receber

Inventário

Despesas pagas
antecipadamente

Inclui dinheiro e equivalentes monetários, como cheques, ordens de 
pagamento ou depósitos bancários.

As contas a receber representam o dinheiro que os nossos clientes de-
vem na compra dos produtos ou serviços. Quando permitimos que 
um cliente compre as mercadorias hoje e pague depois, estamos a 
criar uma conta a receber. Se trabalhamos estritamente em regime de 
pronto pagamento (por exemplo, numa barraca de cachorro-quente), 
não temos contas a receber.

Inventário compreende todos os produtos que compramos ou pro-
duzimos para vender aos clientes, bem como matérias-primas e su-
primentos usados nas operações. Se gerimos uma mercearia, o nosso 
inventário consiste em todos os itens da loja.

Ao pagar antecipadamente por um produto ou serviço, criamos um 
ativo conhecido como “despesa pré-paga”. Os exemplos incluem um 
contrato de manutenção pré-pago numa máquina ou uma apólice de 
seguro com prazo de um ano pago antecipadamente.
.
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Equipamentos

Imobiliário

Um ativo é um recurso com valor económico para um indivíduo ou corpora-
ção. Existem dois tipos de ativos: ativos circulantes e ativos fixos.

Passivos
Passivos refere-se a dinheiro devido a outras pessoas fora da nossa organiza-
ção. Eles podem incluir o dinheiro que devemos a uma empresa que entrega 
o seu material de escritório, os pagamentos que devemos ao empréstimo de 
construção que financiou a expansão do nosso negócio ou a hipoteca do pré-
dio da sede corporativa. Em suma, os ativos colocam dinheiro no seu bolso e 
os passivos tiram dinheiro! Tal como acontece com os ativos, existem também 
dois tipos de passivos:
• Os passivos correntes devem ser reembolsados no prazo de um ano, por 

exemplo, dinheiro para salários de colaborador.
• Os passivos de longo prazo devem ser pagos num período superior a 

um ano, por exemplo, a hipoteca das instalações da empresa.

Seguem abaixo os passivos comerciais comuns, tanto das categorias atuais 
como de longo prazo:

Contas a pagar são as obrigações para com muitos indivíduos e organi-
zações que forneceram bens e serviços para a nossa empresa. Exemplos 
incluem dinheiro devido ao consultor de rede de computadores e uma 
agência de publicidade de marketing

As notas a pagar representam empréstimos feitos à nossa empresa por in-
divíduos ou organizações, por exemplo, um empréstimo garantido de um 
banco.

Às vezes, uma empresa incorre numa despesa, mas não tem planos ime-
diatos para reembolsar o indivíduo ou a organização que deve o dinheiro. 
Exemplos incluem salários futuros a serem pagos aos empregados e contas 
de serviços públicos.

Quando as empresas emitem títulos para arrecadar dinheiro para financiar 
grandes projetos, elas assumem obrigações de pagar de volta aos indiví-
duos e às organizações que os adquirem.

Quando as empresas adquirem imóveis, muitas vezes fazem-no por hipo-
tecas - empréstimos imobiliários de longo prazo, com a garantia da própria 
empresa.

Contas a pagar

Notas a pagar

Despesas
acumuladas

Obrigações a 
pagar

Hipotecas 
pagáveis

Equipamentos é a grande variedade de produtos que a nossa orga-
nização adquire para realizar operações. Exemplos incluem mesas, 
cadeiras ou computadores.

Imobiliário inclui ativos como terreno, edifícios e instalações que a 
nossa empresa possui, ocupa e utiliza. Algumas empresas têm pouco 
ou nenhum património imobiliário e outras têm bens consideráveis.

Passivos são obrigações que são pagáveis a outra pessoa ou entidade. Existem dois 
tipos de passivos: passivo circulante e exigível a longo prazo.
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Património da empresa
Património da empresa é o dinheiro que resta quando tomamos todos os ati-
vos da empresa e subtraímos todas as responsabilidades. O património líqui-
do é simplesmente um instantâneo da saúde financeira da empresa por um 
determinado período. Existem dois tipos comuns de património da empresa:
• Capital pago: dinheiro que as pessoas investem numa empresa. Quando 

empresas como o Facebook ou a Volkswagen se oferecem para vender 
ações, os investidores fornecem capital pago às empresas quando pagam 
para comprar as ações.

• Ganhos acumulados: ganhos duma empresa que são mantidos dentro 
da empresa. O dinheiro é reinvestido e não é pago aos acionistas como 
dividendos.

Embora o património da empresa seja geralmente positivo, pode ser negativo 
quando uma empresa assume grandes dívidas - por exemplo, para adquirir 
outra empresa.
Património da empresa, frequentemente chamado de património líquido, é 
a reivindicação dos ativos da empresa depois de todos os passivos serem 
pagos. Finalmente, existem dois tipos de património da empresa: capital in-
tegrado e lucros retidos.

A equação
A equação contabilística básica (Ativos = Passivo + Capital Próprio) é seme-
lhante a qualquer outra equação: Uma alteração num lado da equação causa 
uma mudança no outro. Portanto, cada transação financeira que fazemos re-
sulta em duas entradas nos nossos registos contabilísticos - anotadas como 
escrituração de dupla entrada.
Regras da Equação Contabilísticas:
• O lado da Equação Contabilística Básica deve ser igual e equilibrado.
• Todas as transações comerciais devem alterar pelo menos duas contas. 

Isso significa que, em todo valor recebido, outro valor é abandonado.

Exemplo: Restaurante ME-ZOCHI
Quando Restaurante ME-ZOCHI compra um peixe grande para fatiar para 
os clientes, isso afeta a sua equação contabilística.
Suponhamos que Restaurante ME-ZOCHI comece com ativos (stock) de DBs 
1.000, passivos (contas a pagar) de Dbs 500 e património líquido de Dbs 500. 
A sua equação ficaria assim:

Ativos = Passivo + Património Líquido
Dbs 1.000 = Dbs 500 + Dbs 500
Quando o restaurante ME-ZOCHI pede mais um peixe de Dbs 100 para pa-
gar depois, e o vendedor de peixe concorda, ele adquire um ativo (stock). Ele 
também assume um passivo de Dbs 100 - o dinheiro em dívida com vendedor 
de peixe (contas a pagar). Após essa transação, a equação contabilística agora 
se parece com isso:

Ativos = Passivo + Património Líquido
Dbs 1100 = Dbs 600 + Dbs 500
Como podemos ver, restaurante adicionou Dbs 100 de stock aos seus ativos, 
mas ele adicionou simultaneamente uma quantia de Dbs 100 ao seu passivo. 
O património do restaurante não muda. Como esse exemplo mostra, todas as 
transações num lado da equação contabilística resultam em uma transação 
no outro lado da equação contabilística.

A equação contabilística básica é: Ativos = Passivo + Património Líquido
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4. Escritura Contabilística

Escritura Contabilística é o registo de transações financeiras e faz parte do 
processo de contabilidade nos negócios. As transações incluem compras, 
vendas, recibos e pagamentos. Existem vários métodos de escritura conta-
bilística, o mais importante é o sistema de contabilidade de dupla entrada.

Entradas no diário

Contabilidade é o registo de transações financeiras (vendas, compras, rece-
bimentos e pagamentos). Contabilista é uma pessoa que regista essas transa-
ções financeiras diárias da organização na forma de lançamentos contabilís-
ticos. Sem um bom sistema de contabilidade, todo o financiamento é apenas 
adivinhação. Nenhum planeamento financeiro pode ocorrer se os livros e 
registos dos quais as informações são extraídas não forem confiáveis.
Todas as entradas no diário contabilístico são agregadas na razão geral. Esta 
informação é então usada para construir demonstrações financeiras no final 
de um período de relatório.

Débito e Crédito
A maioria das pessoas está familiarizada com o débito e o crédito fora do 
contexto da contabilidade. Temos cartões que nos permitem gastar dinheiro 
diretamente de nossa conta corrente (cartões de débito) ou de nossa linha de 
crédito com nosso banco (cartões de crédito). Nesse sentido, os débitos são 
vistos como dinheiro extraído da nossa conta bancária e os créditos são vistos 
como dinheiro disponível para gastar ou emprestar do banco. É assim que os 
débitos e créditos são representados no extrato da nossa conta bancária.
Transações comerciais são eventos que têm impacto monetário nas demons-
trações financeiras da organização. Ao contabilizar essas transações, regista-
mos números em duas contas, onde a coluna de débito está à esquerda e a 
coluna de crédito está à direita.

• Um débito é uma entrada contabilística que aumenta uma conta de ativo 
ou despesa ou diminui uma conta de passivo ou património líquido.

• Um crédito é uma entrada contabilística que aumenta uma conta de pas-
sivo ou património líquido ou diminui uma conta de ativo ou despesa.

Sempre que uma transação contabilística é criada, pelo menos duas contas 
são sempre afetadas, com uma entrada de débito registada numa conta e uma 
entrada de crédito registada na outra conta. Não há limite superior para o nú-
mero de contas envolvidas numa transação - mas o mínimo não é menor que 
duas contas. Os totais dos débitos e créditos para qualquer transação devem 
sempre ser iguais, de modo que uma transação contabilística seja sempre 
considerada “em equilíbrio.”
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Neste módulo, não nos concentraremos no tópico de débitos e créditos, uma 
vez que o conceito é importante apenas para os contabilistas. Lembre-se: de-
pois de identificar duas ou mais contas envolvidas numa transação comercial, 
devemos debitar pelo menos uma conta e creditar pelo menos uma conta.

Contabilidade de dupla entrada
Contabilidade de entrada dupla, também chamada de escrituração de dupla 
entrada, é o sistema de contabilidade que exige que todas as transações ou 
eventos comerciais sejam registados em pelo menos duas contas. Todos os 
débitos registados devem corresponder a um crédito. Em outras palavras, os 
débitos e créditos também devem ser iguais em todas as transações contabi-
lísticas no seu total.
Todo o sistema contabilístico moderno é construído sobre o conceito de con-
tabilidade de dupla entrada porque cada transação comercial afeta pelo me-
nos duas contas diferentes.
Por exemplo, quando uma empresa tira um empréstimo dum banco, recebe 
dinheiro do empréstimo e também cria um passivo que deve ser reembolsa-
do no futuro. Esta transação única afeta duas contas - as contas do ativo e as 
contas do passivo.
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5. Demostrações financeiras

Demonstração financeira é uma coleção de relatórios sobre os resultados fi-
nanceiros, condição financeira e os fluxos de caixa da organização. O obje-
tivo das demonstrações financeiras é fornecer informações sobre a posição 
financeira, desempenho e mudanças para a entidade.
As demonstrações financeiras são muito úteis:
• Gerentes exigem que as demonstrações financeiras tomem decisões de 

negócios que afetam as operações continuadas.
• Funcionários precisam de demonstrações financeiras quando celebram 

acordos de negociação coletiva com a administração e quando discutem 
a sua remuneração, promoção e classificação.

• Investidores precisam de avaliar a viabilidade do negócio.
• Instituições financeiras (bancos e outras empresas de crédito) usam de-

clarações para decidir se concedem capital ou estendem títulos de dívida.
• Entidades governamentais (autoridades fiscais) precisam de demonstra-

ções financeiras para determinar a exatidão dos impostos declarados e 
pagos por uma empresa.

Conteúdos padrões de demonstrações financeiras:
• Declaração de resultados: Esta declaração, também conhecida como de-

monstração de lucros e perdas, informa sobre as receitas, despesas e lu-
cros duma empresa durante um período. Uma demonstração de lucros 
e perdas fornece informações sobre a operação da empresa. Estas decla-
rações incluem a venda e várias despesas incorridas durante o estado de 
processamento.

• Folha de balanço: esta declaração informa sobre os ativos, passivos e 
património da empresa num determinado período. Um balanço é fre-
quentemente descrito como um “instantâneo da condição financeira da 
empresa”. Ele permite que qualquer pessoa veja o que a empresa possui 
e o que ela deve a outras partes na data indicada no cabeçalho.

• Demonstração dos fluxos de caixa: esta declaração relata as atividades 
de fluxo de caixa da empresa - particularmente as suas atividades opera-
cionais, de investimento e de financiamento.

Para grandes corporações, essas declarações são frequentemente complexas e 
podem incluir notas extensas, uma explicação de políticas financeiras e aná-
lise financeira. As notas geralmente fornecem detalhes para itens no balanço 
patrimonial, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa.
Segue abaixo três demonstrações financeiras:

Demostração de Resultados
Demonstração de Resultados, também conhecida como Demonstração de 
Lucros e Perdas, é uma demonstração financeira que mostra aos gerentes e 
investidores se a empresa ganhou ou perdeu dinheiro durante um período 
específico.
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Demonstração de resultados consiste em receitas (dinheiro recebido da ven-
da de produtos e serviços) e despesas, juntamente com o resultado líquido 
resultante durante um período devido a atividades de ganho. O lucro líquido 
- também chamado de “resultado líquido do exercício” - é o resultado depois 
de todas as receitas e despesas serem contabilizadas.
As declarações de renda podem ajudar os investidores e credores a deter-
minar o desempenho financeiro passado da empresa, prever o desempenho 
futuro e avaliar a capacidade do negócio de gerar fluxos de receita futuros 
por meio de relatórios de receitas e despesas.
Demonstração de Resultados (também chamada de demonstração de lucros 
e perdas) mostra as receitas e despesas da empresa durante um determinado 
período. 

Balanço patrimonial
Balanço é um demonstrativo financeiro que mostra o valor do negócio num 
determinado período. O objetivo do balanço é fornecer uma ideia da posição 
financeira duma empresa, descrevendo o total de ativos que uma empresa 
possui, os valores que deve aos credores ou bancos (passivos), bem como o 
valor do património líquido.
Como mostrado anteriormente, a relação desses itens é expressa na equação 
fundamental do balanço: Ativos = Passivo + Património Líquido. O total de 
ativo listado no balanço da empresa deve ser igual ao total do passivo da 
empresa, mais o património da empresa. Essa identidade reflete a suposição 
de que todos os ativos da empresa são financiados por meio de dívidas ou 
da contribuição de fundos pelos proprietários da empresa. Se os ativos duma 
empresa crescerem, os seus passivos e/ou património também devem crescer 
para que a sua posição financeira permaneça equilibrada.

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração dos Fluxos de Caixa - reporta o valor da entrada e saída de 
caixa num período específico. O termo fluxo de caixa geralmente refere-se à 
capacidade da empresa de recolher e manter quantias adequadas para pagar 
as suas contas futuras. Uma empresa com bom fluxo de caixa pode arrecadar 
dinheiro suficiente para pagar as suas operações e financiar o seu serviço da 
dívida sem fazer pagamentos atrasados.
Entradas e saídas de caixa são classificadas em três atividades:
• Atividades operacionais referem-se às principais operações da empre-

sa, como prestação de serviços profissionais, aquisição de suprimentos, 
venda de stock e outros. Em geral, as atividades operacionais referem-se 
àquelas que envolvem ativos circulantes e passivos circulantes.

• Atividades de investimento podem ser resumidas como: “onde a empre-
sa coloca o seu dinheiro para fins de longo prazo”, como a aquisição de 
ativos imobilizados; e investimento em títulos de longo prazo. Em geral, 
as atividades de investimento incluem transações que envolvem ativos 
não circulantes.

• Atividades de financiamento referem-se a: “onde a empresa obtém os 
seus recursos”, como o investimento do(s) proprietário(s) e o dinheiro 
proveniente do empréstimo bancário e outras dívidas de longo prazo. 
Em geral, as atividades de financiamento incluem aquela s que afetam o 
passivo e o capital não circulante.
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6. Análise Financeira

Neste capítulo, daremos um passo adiante: aprenderemos a analisar e in-
terpretar essas demonstrações. Poderemos responder a perguntas como: a 
empresa está a ir bem? É arriscado investir? A empresa A está melhor do que 
empresa B?

Porquê análise financeira?
Usando uma variedade de métodos para analisar as informações financeiras 
incluídas nas declarações, os usuários podem determinar o risco e a renta-
bilidade duma empresa. O método mais popular são rácios financeiros. Os 
índices financeiros quantificam muitos aspetos da empresa e são parte inte-
grante da análise das demonstrações contabilísticas.
Análise financeira baseia-se na comparação ou no relacionamento de dados 
de uma maneira que aprimore a utilidade ou o valor prático da informação. 
Por exemplo, ao analisar uma determinada empresa, é útil saber que ela ge-
rou uma receita líquida de $ 100.000 para o ano, mas é ainda mais útil saber 
que, no ano anterior, ela gerou apenas uma receita líquida de  $ 25.000.
À medida que as informações são adicionadas, como a quantidade total de 
vendas, o número de ativos e o custo das mercadorias vendidas, as informa-
ções iniciais tornam-se cada vez mais valiosas e um quadro mais completo da 
atividade financeira duma empresa pode ser derivado. 
A análise financeira permite várias comparações. As quatro comparações 
mais comuns são:
• Entre empresas
• Entre sectores
• Entre diferentes períodos para uma empresa
• Entre uma empresa e sua média no mesmo setor de atividade

Em geral, os índices financeiros podem ser divididos em cinco categorias 
principais:
• Índices de rentabilidade: indicam o montante de rendimento que a em-

presa retém.
• Índices de liquidez: analisam a capacidade de uma empresa pagar as 

suas obrigações correntes.
• Rácio de solvência (índices de alavancagem): quantifica a capacidade da 

empresa de pagar dívidas de longo prazo.
• Rácio de eficiência: demonstra a eficácia do uso dos recursos pela em-

presa.
• Rácio de mercado: estima a atratividade de um investimento potencial 

ou existente.

Todas as cinco categorias carregam muitos índices importantes que oferecem 
conhecimento sobre as operações da empresa. Podemos aprender mais sobre 
eles no módulo “Desempenho Financeiro“. Embora todas essas proporções 
sejam importantes, queremos destacar quatro delas nos próximos capítulos.
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Margem de lucro

Margem de lucro é um dos números mais analisados que uma empresa pode 
produzir e participa de muitas outras medidas financeiras. Margem de lucro 
refere-se ao montante de lucro que uma empresa ganha através da receita. Ti-
picamente expressa em percentagem. A margem de lucro líquido é calculada 
dividindo o lucro líquido e a receita.

As empresas precisam de ter uma margem de lucro positiva para obter ren-
da. Apenas em alguns casos, ter uma margem de lucro negativa pode ser 
vantajosa (por exemplo, vender intencionalmente um novo produto abaixo 
do custo, a fim de ganhar participação de mercado). Uma margem de lucro 
baixa indica uma margem baixa de segurança.
A margem de lucro varia muito entre empresas e indústrias. Também deve-se 
ter cuidado ao comparar a margem de lucro ao longo do tempo, já que muitas 
empresas e indústrias são cíclicas. É por isso que as comparações geralmente 
são mais significativas entre as empresas do mesmo setor, e a definição de 
renda líquida “alta” ou “baixa” deve ser feita dentro desse contexto.

Liquidez Corrente

Liquidez Corrente é um índice de liquidez que mede a capacidade da em-
presa de liquidar os seus passivos de curto prazo com os seus ativos actuais. 
Liquidez corrente é uma importante medida de liquidez porque o passivo de 
curto prazo é devido no próximo ano. O rácio corrente é calculado dividin-
do-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

Liquidez corrente ajuda os investidores e credores a entender a liquidez da 
empresa e com que facilidade essa empresa será capaz de quitar o seu passi-
vo circulante. Por exemplo, uma relação atual de 4 significaria que a empre-
sa tem 4 vezes mais ativos circulantes do que passivos atuais. Uma taxa de 
liquidez corrente mais elevada é sempre mais favorável do que uma taxa de 
liquidez corrente mais baixa, porque mostra que a empresa pode mais facil-
mente fazer pagamentos atuais da dívida.
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Exemplo:
Restaurante ME-ZOCHI está a solicitar empréstimos para ajudar a financiar 
o seu sonho de expandir o seu restaurante. O Banco pede o seu balanço para 
que eles possam analisar os seus níveis atuais de dívida. De acordo com o 
balanço do restaurante, ela relatou $ 100.000 do passivo circulante e apenas $ 
25.000 do ativo circulante. A sua taxa atual seria calculada assim:

Como podemos ver, o restaurante possui ativos circulantes suficientes para 
quitar 25% de seu passivo circulante. Isso mostra que o restaurante é alta-
mente alavancado e altamente arriscado. Os bancos prefeririam uma relação 
atual de pelo menos 1 ou 2, de modo a que todos os passivos correntes fossem 
cobertos pelos ativos correntes. Como a proporção do restaurante é tão baixa, 
é improvável que ele seja aprovado para o empréstimo.

Rácio dívida-capital

Rácio de dívida sobre património líquido é um índice financeiro de liquidez 
que compara a dívida total da empresa com o património total. A relação 
dívida/património líquido mostra a percentagem de financiamento da em-
presa que vem de credores e investidores. Uma maior dívida em relação ao 
índice de endividamento indica que o financiamento de credor (empréstimos 
bancários) é mais usado do que o financiamento de investidor (acionistas).
A relação dívida/património líquido é calculada dividindo o passivo total 
pelo património total.
Cada indústria tem diferentes índices de referência de endividamento, uma 
vez que algumas indústrias tendem a usar mais financiamento de dívida do 
que outras. Um índice de endividamento de 0,5 significa que há metade do 
passivo do que o património líquido. Em outras palavras, os ativos da empre-
sa são financiados de 2 para 1 pelos investidores aos credores.
Uma relação dívida/património baixa geralmente implica um negócio mais 
estável financeiramente. As empresas com maior endividamento sobre o pa-
trimónio líquido são consideradas mais arriscadas para credores e investido-
res do que para empresas com menor proporção.

Exemplo:
Suponha que o restaurante tinha $ 100.000 em linhas de crédito bancárias e 
uma hipoteca de $ 500.000 à sua propriedade. Os acionistas da empresa in-
vestiram $ 0,9 milhão. O rácio dívida/capital é:
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O uso real do rácio entre dívida e património líquido é na comparação da 
proporção de empresas no mesmo setor. Se o índice de endividamento da 
empresa varia significativamente dos seus concorrentes ou as médias do seu 
setor, isso deve levantar um sinal vermelho. As empresas com um índice 
muito alto podem estar em risco de problemas financeiros ou até mesmo de 
falência, caso não consigam cumprir as suas obrigações de dívida.

Retorno sobre investimento

Normalmente, os acionistas querem saber o quão lucrativo é o seu capital nos 
negócios em que investem. É aí que o retorno sobre o património é útil. Este 
índice financeiro mede a qualidade da empresa na geração de lucro. O retor-
no sobre o capital próprio é calculado tomando o lucro líquido da empresa e 
dividindo o resultado por capital próprio.

ROI mede a eficiência da empresa em gerar lucros com os fundos investidos 
nela. Uma empresa com um ROI alto faz um bom trabalho em transformar o 
capital investido em lucro, e uma empresa com um ROI baixo faz um péssi-
mo trabalho.

Exemplo:
Podemos calcular o ROI da empresa com a ajuda da demonstração de resul-
tado e o balanço patrimonial. Suponhamos que uma empresa tenha um lucro 
líquido de $ 1 milhão e um património líquido de $ 8 milhões. Isso resulta 
num ROI de:

Quanto maior o ROI, melhor a empresa gera lucros. Esta empresa possui um 
ROI de 12,5%. O ROI é usado especialmente para comparar o desempenho 
de empresas no mesmo setor. ROI de 15 a 20% são geralmente consideradas 
boas, mas o que conta como “bom” realmente varia de acordo com a empre-
sa, a indústria e o ambiente económico. Se o ROI médio nesta indústria é de 
20%, um valor de 12,5% seria um pouco preocupante. Isso significaria que 
a administração da empresa precisa de melhorar a sua capacidade de gerar 
receita com o património disponível. Se não o fizer, poderá arriscar ser ultra-
passado pela concorrência.
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7. Valor do Dinheiro no Tempo

Dinheiro real ou valor do dinheiro no tempo ou Time value of money (TVM)  
é a ideia de que o dinheiro disponível no momento vale mais do que a mesma 
quantia no futuro, devido à sua potencial capacidade de ganho. A TVM é o 
princípio fundamental e um dos conceitos mais fundamentais em finanças.

O que é TVM?

Imagine que alguém vem e diz “Quero dar-te $ 500. Tens duas opções: podes 
ter $ 500 agora ou posso dar $ 500 daqui a um ano. O que preferes?”
Presumivelmente, pedirias para ter os $ 500 agora. Por causa da incerteza 
em receber os $ 500 daqui a um ano. Essa incerteza é chamada de risco. No 
entanto, esta é apenas a explicação intuitiva. 

Há uma explicação técnica por trás da escolha da primeira opção:
• Em primeiro lugar, como pensaste corretamente, há uma certa quantida-

de de risco associado ao esperar um ano. A pessoa pode simplesmente 
desaparecer e receberás $ 0. A pessoa pode perder $ 250 e você receberá 
apenas $ 250. Além disso, também é possível que morra, e ele ficará com 
$ 500 para desfrutar sozinho.

• Segundo, o custo de oportunidade. Isso significa que, se tem $ 500 hoje, 
há probabilidade de que, se investir no mercado com retornos de 10%, 
acabará com $ 550 num ano, em vez de $ 500, que ele deveria oferecer. 
Assim, se escolheres a opção dois, estará essencialmente a perder boas 
oportunidades de investimento e retornos bastante bons.

• Em terceiro lugar, os preços dos itens do dia-a-dia podem aumentar (in-
flação) num ano e, com os mesmos $ 500, poderá comprar menos do que 
o que poderia comprar agora.

Um dos conceitos mais fundamentais em finanças é o valor temporal do di-
nheiro ou Time Value of Money (TVM). É o conceito de que o dinheiro vale 
mais hoje do que no futuro.
Há algum valor, no entanto, que poderia ser pago num ano que valeria o 
mesmo para si como $ 500 hoje. É completamente indiferente entre levar $ 
500 hoje e $ 550 no ano que vem, porque mesmo se tivesse que esperar um 
ano para conseguir o seu dinheiro, acha que $ 50 valem a pena esperar.

Em finanças, existem nomes especiais para cada um desses números para 
ajudar a garantir que todos estejam a falar sobre a mesma coisa. Os $ 500 que 
recebes hoje são chamados de Valor Presente (VP). Isso é o que o dinheiro 
vale no momento. Os $ 550 são chamados de Valor Futuro (VF). Isso é o que 
valem hoje $ 500 após o período (t) - um ano neste exemplo. Neste exemplo, o 
dinheiro com um VP de $ 500 tem um VF de $ 550. A taxa que deve ser paga 
por ano para não ter o dinheiro é chamada de Taxa de Juros (i).
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Todas as quatro variáveis (VP, VF, i e t) estão interligadas numa equação fun-
damental. Não se preocupe se isso parece confuso; o conceito será explorado 
com mais profundidade mais à frente.

O princípio do valor do dinheiro no tempo explica por que os juros são pagos 
ou ganhos: os juros, seja em depósito bancário ou numa dívida, compensam 
o depositante ou credor pelo valor do dinheiro no tempo. Também é subja-
cente ao investimento. Os investidores estão dispostos a renunciar a gastar o 
seu dinheiro agora, se esperam um retorno favorável dos seus investimentos 
no futuro.
O valor do dinheiro no tempo é um conceito integral para todas as partes do 
negócio. Uma empresa não quer saber exatamente o que um investimento 
vale hoje, quer saber o valor total do investimento. Qual é o valor do investi-
mento no total? Vamos dar olhar para alguns exemplos.
Suponha que ganha a lotaria. Tens duas opções sobre como receber o dinhei-
ro:
Option 1: pegue $ 5.000.000 agora mesmo.
Option 2: receba $ 600.000 por ano pelos próximos 10 anos.

Na opção 1, recebes $ 5.000.000 e na opção 2 recebes $ 6.000.000. A opção 2 
pode parecer a melhor aposta, porque ganhas um extra de $ 1.000.000, mas a 
teoria do valor do dinheiro no tempo diz que, como parte do dinheiro é pago 
no futuro, vale menos. Ao descobrir o quanto a opção 2 vale hoje (por meio 
de um processo chamado desconto), poderás fazer uma comparação entre as 
duas opções. Se a opção 2 valer menos de $ 5.000.000 hoje, deves escolher a 
opção 1 ou vice-versa.
Vamos ver outro exemplo. Suponha que vai ao banco e deposita $ 100. O Ban-
co 1 diz que se prometer não retirar o dinheiro por cinco anos, pagará uma 
taxa de juros de 5% ao ano. Antes de se inscrever, considere que há um custo 
por não ter acesso ao seu dinheiro por 5 anos. Ao final de 5 anos, o Bank 1 
devolverá $ 128. Mas também sabe que pode ir ao Banco 2 e obter uma taxa 
de juros garantida de 6%, então o seu dinheiro vale 6% ao ano para cada ano 
que não o tiver. Convertendo o nosso valor atual em dinheiro para valor fu-
turo usando as duas taxas de juros diferentes oferecidas pelos Bancos 1 e 2, 
vemos que colocar nosso dinheiro no Bank 1 nos dá cerca de US $ 128 em 5 
anos, enquanto a taxa de juros do Banco 2 dá $ 134. Entre essas duas opções, 
o Banco 2 é o melhor negócio para maximizar o valor futuro.

Bank 1: FV = $100 * (1 + 0.05)^5 = 127.6
Bank 2: FV = $100 * (1 + 0.06)^5 = 133.8

Juros Simples e Compostos
Existem duas maneiras principais de determinar quanto um investimento va-
lerá no futuro, se o período for maior que um ano.
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O primeiro conceito de acumular (ou ganhar) juros é chamado “juros sim-
ples”. Interesse simples significa que ganhamos juros apenas sobre o prin-
cipal. O seu saldo total aumentará a cada período, porque ganhamos juros 
a cada período, mas os juros são pagos somente sobre o valor originalmente 
emprestado/depositado.
Suponhamos que fazemos um depósito de $ 100 no banco e ganhamos 5% 
de juros ao ano. Ao fim de um ano, ganhamos 5% de juros, ou $ 5, elevando 
o nosso saldo total a $ 105. Mais um ano passa e é hora de acumular mais 
interesse. Como os juros simples são pagos apenas no seu principal ($ 100), 
ganhamos 5% de $ 100, e não 5% de $ 105. Isso significa que ganhamos mais 
$ 5 no segundo ano e ganharemos $ 5 por cada ano do investimento. No in-
teresse simples, ganhamos juros com base no valor do depósito original, não 
no saldo da conta.
A segunda maneira de acumular juros é chamada de juros compostos. Nesse 
caso, os juros são pagos no final de cada período com base no saldo da conta. 
No interesse simples, é somente quanto é o principal que importa. Nos juros 
compostos, o que importa é o saldo. Os juros compostos são assim chamados 
porque os juros são compostos: os juros são pagos sobre juros!
Suponha que fazemos o mesmo depósito de $ 100 numa conta bancária que 
paga 5%, mas, desta vez, o juro é composto. Após o primeiro ano, terá no-
vamente $ 105. No final do segundo ano, também ganha 5%, mas é 5% do 
saldo ou $ 105. Ganhamos $ 5,25 em juros no segundo ano, elevando o seu 
saldo para $ 110,25. No terceiro ano, ganhamos juros de 5% do seu saldo, ou 
$ 110,25. Ganhamos $ 5,51 em juros, elevando o total para $ 115,76.
Vamos comparar juros compostos e juros simples. Juro simples, ganhamos 
5% do seu principal a cada ano, ou $ 5 por ano. O seu saldo aumentará linear-
mente a cada ano. Os juros compostos rendem $ 5 no primeiro ano, $ 5,25 no 
segundo, um pouco mais no terceiro e assim por diante. O seu saldo crescerá 
exponencialmente (veja o gráfico abaixo).

Calculando o valor futuro
Ao calcular um valor futuro (VF), estamos a calcular quanto uma quantia 
hoje valerá algum tempo no futuro. Para calcular o VF, as outras três variá-
veis (valor presente, taxa de juros e número de períodos) devem ser conheci-
das. Lembre-se de que a taxa de juros é representada por r ou i, e o número 
de períodos é representado por t ou n. Também é importante lembrar que a 
taxa de juros e os períodos devem estar nas mesmas unidades. Ou seja, se a 
taxa de juros é de 5% ao ano, um período é de um ano. No entanto, se a taxa 
de juros for de 5% ao mês, t ou n devem refletir o número de períodos em 
termos de meses.



Exemplo 1: Qual é o VF de um empréstimo de 10 anos e $ 500 com juros 
anuais de 7%?

Neste caso, o VP é de $ 500, t é de 10 anos e i é de 7% ao ano. O próximo passo 
é ligar esses números numa equação. Mas lembre-se de que existem duas 
fórmulas diferentes para os dois tipos diferentes de juros, juros simples e ju-
ros compostos. Se o problema não especificar como os juros são acumulados, 
suponha que sejam juros compostos, pelo menos para problemas comerciais.

Baseada na fórmula, podemos calcular VF:
VF = VP * (1 + i)^t 
VF = 500 * (1 + 0.07)^10
VF = $983.58
tEm termos práticos, calculamos quanto o nosso empréstimo será em 10 anos. 
Isso pressupõe que não precisamos fazer nenhum pagamento durante os 10 
anos e que o interesse aumenta. A menos que o problema diga o contrário, é 
seguro fazer essas suposições - seremos informados se há pagamentos duran-
te o período de 10 anos ou se é simples interesse.

Exemplo 2: Suponha que desejamos novamente encontrar o valor futuro de 
um empréstimo de 10 anos, no valor de $ 500, mas com uma taxa de juros de 
1% ao mês. Para obter o número total de períodos (t), multiplicamos 12 meses 
por 10 anos, o que equivale a 120 períodos.

VF = PV * (1 + i)^t 
VF = 500 * (1 + 0.01)^120
VF = $1,650.19
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8. Orçamentos

Uma das chaves para administrar um negócio é a capacidade de prever como 
o mesmo se comportará financeiramente. Orçamento é um plano financei-
ro para um período definido, geralmente um ano. Empresas, governos, mas 
também famílias e indivíduos, usam-no para expressar planos estratégicos 
de atividades ou eventos em termos mensuráveis.

Porquê orçamentos?
Um orçamento é uma estimativa escrita de como uma organização - ou um 
projeto, departamento ou unidade de negócios em particular - funcionará 
financeiramente.
O valor real nos orçamentos vem quando comparamos as estimativas de 
desempenho esperado com o desempenho real. Quando os números coin-
cidem, sabemos que a organização ou projeto está a funcionar exatamente 
como deveria. Quando os números diferem acentuadamente, sabemos que 
precisamos fazer a pergunta “Porquê?” e observar com atenção o que está a 
acontecer.
Com a velocidade dos negócios a aumentar o tempo todo, porquê preocupar-
-se em fazer orçamentos? Os orçamentos oferecem os seguintes benefícios:
• Orçamentos são marcos no caminho para seus objetivos. Toda organi-

zação tem (ou pelo menos deveria ter) metas. Os orçamentos são formas 
rápidas e fáceis de ver se a sua organização está no caminho certo para 
atingir as suas metas financeiras.

• Orçamentos facilitam a tomada de decisões: quando fazemos orçamen-
to de um projeto, iniciativa ou atividade de negócios, rapidamente temos 
uma ideia do custo. Da posse dessas informações, podemos decidir se os 
custos incorridos farão sentido ou não para os negócios.

• Orçamentos podem ser rápidos: um orçamento pode ser uma simples 
planilha de computador. Com orçamentos simples, podemos fazer alte-
rações rapidamente, em tempo quase real, imprimi-las ou enviá-las ime-
diatamente por e-mail.

• Orçamentos podem ser flexíveis: um orçamento pode acomodar altera-
ções e criar uma imagem atualizada do desempenho da sua organização.

Enquanto o planeamento extensivo de longo alcance (estratégico) parece cada 
vez menos valioso para a maioria das organizações de hoje, o planeamento 
(tático) de curto prazo está a tornar-se incrivelmente valioso. Os orçamentos 
são uma parte muito necessária do processo de planeamento tático.

Tipos de orçamentos

Existem muitos tipos diferentes de orçamentos e há três abordagens princi-
pais para o desenvolvimento dum orçamento. Cada tipo tem as suas vanta-
gens e desvantagens, e cada tipo pode funcionar bem - embora o pêndulo 
esteja claramente a favor da abordagem ascendente:
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• Orçamento de Baixo para Cima: No orçamento de baixo para cima, os 
supervisores e os gerentes de nível médio preparam os orçamentos e de-
pois os encaminham para a revisão e aprovação. Os gerentes de nível 
médio têm o benefício dum conhecimento próximo da organização e de 
seu desempenho financeiro. Como resultado, os orçamentos de baixo 
para cima tendem a ser mais precisos do que os orçamentos de cima para 
baixo. Além disso, os orçamentos ascendentes podem ter um impacto 
positivo no moral dos funcionários, porque os funcionários assumem um 
papel ativo no fornecimento de informações financeiras para o processo 
orçamentário.

• Orçamento de baixo custo: Nesta abordagem, a alta administração pre-
para os orçamentos e impõe-nos às camadas mais baixas da organização 
- geralmente sem qualquer consulta ou envolvimento por parte daque-
les que estão fora da alta gerência. Os orçamentos top-down expressam 
claramente as metas e expetativas de desempenho da alta gerência. No 
entanto, esses orçamentos podem ser irrealistas, porque não incorporam 
a contribuição das próprias pessoas que os implementarão.

• Orçamento baseado em zero: o processo no qual cada gerente prepa-
ra estimativas das suas despesas propostas por um período específico, 
como se estivessem a ser executadas pela primeira vez. Em outras pala-
vras, cada atividade orçada começa a partir de uma base de orçamento 
zero. Ao começar do zero em cada ciclo orçamentário, os gerentes devem 
observar atentamente todas as suas despesas e justificá-las à alta gerên-
cia, minimizando, assim, (pelo menos em teoria) o desperdício.

Análise de variância
Uma maneira simples de usar um orçamento para controlar os números é 
através da análise de variância. Em termos simples, a análise de variância 
é uma comparação das estimativas financeiras que planeamos para um pe-
ríodo específico com os resultados financeiros reais da empresa. Variância é 
a diferença entre o orçamento e o real - que pode ser positiva, negativa ou 
zero. Esse método fornece uma visão imediata de problemas financeiros que 
podem exigir uma análise mais detalhada.
No exemplo seguinte de relatório de despesas mensal, observe a variância 
entre o orçamento e os números reais:

Despesa

Renda

Salário

Imposto

Seguro

Total despesas

Previsão

$1,400

$10,000

$1,300

$1,000

$13,700

Real

$1,400

$12,500

$1,500

$1,500

$13,700

Previsão

$0

$2,500

$200

$500

$3,200
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Neste exemplo, as despesas fixas foram originalmente orçadas em $ 13.700 
para o mês. No entanto, quando o mês terminou, o sistema contabilístico re-
fletiu despesas reais fixas de $ 16.900. Isso resultou em uma variação total - ou 
pendente - de $ 3.200.
Depois de determinar que tem uma variação de orçamento para o período 
em questão, a próxima etapa é decidir se ela é significativa e, em caso afirma-
tivo, descobrir porque ocorreu. Uma variação de $ 3.200, que representa 23% 
do orçamento original de $ 13.700, é definitivamente significativa e merece 
um olhar atento do gerente responsável!
Se fosse esse gerente, o que identificaria como a variância mais significativa 
na tabela acima? Um olhar rápido indica que os salários são a principal fonte 
da variância, com gastos para o período totalizando $ 2.500 a mais do que 
o plano. Isso pode significar que os funcionários estão a cobrar horas extra 
excessivas, alguém recebeu um aumento que não estava previsto ou qualquer 
outra possibilidade. Como gerente, é trabalho seu determinar o motivo por 
trás dos números e decidir se as correções precisam de ser feitas.
Desvios não estão limitados a despesas como no exemplo acima. Podemos 
criar variações para todos os tipos de indicadores-chave de desempenho da 
empresa. Os desvios mais comuns usados na análise de variância incluem a 
variância do preço de compra, variância da taxa de mão-de-obra, variância 
do preço de venda, variância da eficiência do trabalho e muito mais.
Não é necessário rastrear todos os desvios anteriores. Em muitas organiza-
ções, pode ser suficiente rever apenas uma ou duas variações. Por exemplo, 
uma empresa de consultoria pode estar preocupada apenas com a variância 
de eficiência da mão-de-obra, enquanto uma empresa de manufatura num 
mercado altamente competitivo pode estar mais preocupada com a variância 
do preço de compra.





LIÇÕES DO MÓDULO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

221

9. Mercados Financeiros

Mercado financeiro reúne compradores e vendedores para negociar ativos 
financeiros, como ações, títulos, moedas, etc. O objetivo dum mercado finan-
ceiro é estabelecer preços para o comércio global, aumentar o capital e trans-
ferir liquidez e risco.
Embora existam muitos componentes para um mercado financeiro, dois dos 
mais utilizados são os mercados monetários e de capitais.

Mercado monetário é uma arena de bancos, instituições financeiras, corre-
tores de notas, concessionárias de dinheiro, etc., onde a negociação de ins-
trumentos financeiros de curto prazo está sendo concluída. Crédito Comer-
cial, Papel Comercial, Certificado de Depósito, Letras do Tesouro são alguns 
exemplos dos instrumentos de dívida de curto prazo. Eles são altamente lí-
quidos por natureza, e é por isso que o período de resgate é limitado a um 
ano. Eles fornecem um baixo retorno sobre o investimento, mas são instru-
mentos de negociação bastante seguros.
Mercado monetário é um mercado não sistemático e, portanto, a negociação 
é feita fora da bolsa, ou seja, Over the Counter (OTC) entre duas partes usando 
telefones, e-mail, fax, on-line, etc. Ela desempenha um papel importante na 
circulação de curto prazo. Ela ajuda as indústrias a cumprir as suas necessi-
dades de capital circulante.

Mercado de Capitais é um tipo de mercado financeiro em que os títulos do 
governo ou da empresa são negociados com o objetivo de obter financiamen-
to de longo prazo para atender à exigência de capital.
Os títulos que são negociados incluem ações, títulos, emissões de euros, etc., 
cujo período de vencimento não é limitado até um ano ou, às vezes, os títu-
los são irrecuperáveis (sem vencimento). O mercado desempenha um papel 
revolucionário na circulação do capital na economia entre os fornecedores 
de dinheiro e os usuários. O Mercado de Capitais opera sob controlo total do 
Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio para proteger os interesses dos 
investidores.



Concluimos que os mercados de capital oferecem investimentos de alto risco, 
enquanto os mercados monetários oferecem ativos mais seguros. Os retor-
nos do mercado monetário são geralmente baixos, mas estáveis, enquanto os 
mercados de capitais oferecem retornos mais altos.

Significado

Instrumentos 

Financeiros

Factor de Risco

Retorno sobre

Investimento

Horizonte

temporal

Mercado de Capitais

Títulos de curto prazo são emitidos 

e negociados

Títulos Públicos, Certificado de

Depósito, Papéis comerciais, etc.

Baixo

Baixo

Menos de um ano

Mercado de Monetário

Títulos de longo  prazo são

emitidos e negociados

Ações, Títulos, etc

Alto

Alto

Mais de um ano
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10. Conclusão

Neste módulo, aprendeu as noções básicas de contabilidade. Contabilidade - 
também chamada de “linguagem dos negócios” - é a medição, processamen-
to e comunicação de informações financeiras sobre entidades económicas - 
como empresas e corporações.

A comunicação é geralmente na forma de demonstrações financeiras, que 
mostram os recursos económicos sob o controlo da administração. A arte 
consiste em selecionar as informações relevantes. Para fazer isso, aprendeu a:
• Apresentar as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, De-

monstração de Resultados e Fluxo de Caixa)
• Entender os princípios básicos da escrituração contabilística e dos lan-

çamentos contabilísticos
• Analisar demonstrações financeiras com análises de rácio

Também aprendeu o conceito de valor temporal do dinheiro. Isso é subja-
cente ao investimento. Os investidores estão dispostos a renunciar a gastar o 
seu dinheiro agora, se esperam um retorno favorável dos seus investimentos 
no futuro.

Agora está pronto para fazer o teste final deste módulo!
Obrigado por concluir este módulo e boa sorte com o teste!
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ANEXO I

Exercício do módulo “Habilidades essenciais de Gestão”
Escolha apenas a resposta correta:

Questão 1 / 13 
Que afirmação não é verdadeira para a Liderança Transformacional?

 { Líderes transformacionais olham para além de si mesmos, a fim de 
trabalhar pelo bem maior de todos. 

 { Líderes transformacionais trarão outros para o processo de tomada de 
decisão. 

 { A liderança transformacional é caracterizada pelo controlo centralizado 
dos funcionários

 { Líderes transformacionais buscam diferentes perspetivas ao tentar 
resolver um problema.

Questão 2 / 13 
Quais são as quatro principais funções dos gerentes?

 { Planear, organizar, liderar e controlar. 
 { Mudar, Ordenar, Regular e Melhorar. 
 { Improvisar, Manter, Atualizar e Reformar. 
 { Analisar, Preparar, Negociar e Agendar.

Questão 3 / 13 
Qual dos seguintes fatores são habilidades de inteligência emocional?

 { Autoconsciência
 { Autorregulação
 { Empatia 
 { Todas as três respostas

Questão 4 / 13 
Qual afirmação é verdadeira para o estilo de liderança autocrática?

 { Este estilo de liderança é centrado na participação dos funcionários e 
envolve a tomada de decisões por consenso. 

 { Um dos aspetos negativos desse estilo de liderança é que pode levar a 
intermináveis reuniões. 

 { O estilo autocrático de liderança limita a liberdade de expressão e 
participação dos funcionários no processo de tomada de decisão. 

 { Este estilo de liderança torna os funcionários responsáveis pela maioria 
das decisões tomadas. 
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Questão 5 / 13 
Qual é o primeiro estágio do processo de desenvolvimento da equipa?

 { Desordem 
 { Execução 
 { Criação 
 { Normatização 

Questão 6 / 13 
Qual é a afirmação verdadeira para o “status quo” durante a tomada de 
decisão?

 { Nós tendemos a dar um peso desproporcional à primeira informação 
que recebemos sobre um assunto em particular. 

 { A tomada de decisão é inclinada para a situação atual, porque é a opção 
“segura” e confortável. 

 { Essa armadilha está relacionada com fazer escolhas de uma maneira 
que justifique escolhas erradas passadas. 

 { Mesmo que a maioria de nós não seja muito boa a fazer previsões 
adequadas, na verdade tendemos a confiar demais em nossa precisão. 

Questão 7 / 13 
Qual é a afirmação verdadeira para projetos?

 { Projetos são únicos na natureza. 
 { Projetos têm uma escala de tempo definida. 
 { Projetos têm recursos limitados. 
 { Todas as três declarações mencionadas são verdadeiras.

Questão 8 / 13 
Qual é a ordem correta no processo de gestão de projetos?

 { Planeamento - Execução - Encerramento - Iniciação. 
 { Planeamento - Iniciação - Execução - Encerramento. 
 { Iniciação - Execução - Planeamento - Encerramento. 
 { Iniciação - Planeamento - Execução - Encerramento

Questão 9 / 13 
Qual é o terceiro passo no modelo de mudança de três fases de Lewin?

 { Descongelamento. 
 { Movimento. 
 { Recongelamento. 
 { Ancoragem. 

Questão 10 / 13 
Qual é o último estágio na gestão eficaz de crises?

 { Preparando-se para gerenciar a crise. 
 { Aprendendo com a crise. 
 { Contendo a Crise. 
 { Resolvendo as Crises. 
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Pergunta 11 / 13 
O que significa “APO”?

 { Administração por observação. 
 { Administração por organização. 
 { Administração por objetivos. 
 { Todas as três respostas

Pergunta 12 / 13 
O que não é uma boa estratégia de gestão de tempo?

 { Usar Multitarefa. 
 { Estabeler prioridades. 
 { Programar o seu tempo adequadamente. 
 { Consiguir tempo para você. 

Pergunta 13 / 13 
O que não é um bom conselho para entender e superar a resistência contra 
gestão de mudanças?

 { Conversar com os resistentes para eles explicarem porque são 
resistentes. 

 { Demonstrar os benefícios de adotar a mudança. 
 { Remover funcionários resistentes imediatamente da organização. 
 { Discutir a mudança em reuniões amplas para colocar todos na mesma 

página.
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ANEXO II
Exercícios do módulo “Estratégia e Operações”
Escolha apenas a resposta correta:

Questão 1 / 9 
PESTEL tenta entender …

 { a empresa. 
 { a indústria. 
 { o microambiente. 
 { o macro ambiente. 

Questão 2 / 9 
Qual dos seguintes itens faz parte das Cinco Forças de Porter?

 { Poder de barganha da gerência
 { Poder de barganha dos fornecedores
 { Poder de barganha dos funcionários
 { Poder de barganha da empresa

Questão 3 / 9 
Numa análise SWOT, “espera-se o aumento dos preços das matérias-
primas”, representam …

 { Força 
 { Fraqueza 
 { Oportunidade 
 { Ameaça 

Questão 4 / 9
Qual dos seguintes itens é um elemento de um Balanced Scorecard (BSC)?

 { Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento 
 { Perspetiva de Desenvolvimento 
 { Perspetiva Rival
 { Perspetiva Macro

Questão 5 / 9
Quais são as duas abordagens para uma análise da cadeia de valor?

 { vantagem micro e macro
 { vantagem de custo e diferenciação
 { vantagem de entrada e saídavantagem de preço e serviço
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Questão 6 / 9 
Os quatro elementos de uma análise VRIO são …

 { valioso, raro, difícil de imitar e não substituível
 { valioso, real, incontável e não substituível
 { variável, orientada para resultados, dispendiosa e não substituível

Questão 7 / 9 
Vende um produto por US $ 200 aos seus clientes. Os custos fixos são de US 
$ 100.000 por ano e os custos variáveis são de US $ 100 por produto. Qual 
é o ponto de equilíbrio para este serviço (começando em que ponto você 
estará a ganhar dinheiro)?
Preço: $200 
Custo fixo: $100,000 
Custo Variavel: $100 
Quantidade: ?

 { 100 
 { 200 
 { 1000 
 { 2000 

Questão 8 / 9 
Em uma classe de análise ABC, os itens C representam 50% dos itens do 
inventário, mas representam apenas a percentagem do uso do dólar?

 { 2.5% 
 { 5% 
 { 15% 
 { 25% 

Questão 9 / 9 
Os elementos do modelo de pontos de reabastecimento são:

 { custos de oportunidade e reordenar o tempo
 { logística e marketing
 { stock de entrada e tempo de retomada
 { prazo de entrega e stock de segurança
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ANEXO III
Exercício do módulo “Marketing e Comunicações”
Escolha apenas a resposta correta:

Questão 1 / 11
Os quatro elementos do mix de marketing são …

 { Produto, posição, pessoa e preço
 { Produto, pessoa, promoção e preço
 { Produto, colocação, profissão e preço
 { Produto, colocação, promoção e preço

Questão 2 / 11
SIVA significa Solução, Informação, Valor e …

 { Acesso 
 { Acão 
 {  Propaganda 
 { Administração 

Questão 3 / 11
O processo de decisão do consumidor inclui as seguintes etapas: 
• Precisa de reconhecimento 
• Busca de informação 
• Avaliação de alternativas 
• Compra
• ________________

 { Avaliação pós-compra
 { Comportamento pós compra
 { Informação pós-compra
 { Análise pós-compra

Questão 4 / 11
Qual é o terceiro estágio do ciclo de vida do produto?

 { Declínio 
 { Crescimento 
 { Maturidade 
 { Introdução 

Questão 5 / 11
Dois níveis principais do ambiente de marketing são …

 { Empresa e indústria
 { Sociedade e economia
 { Microambiente e macroambiente
 { Ambiente nacional e internacional
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Questão 6 / 11 
Os seguintes conselhos são especialmente importantes para …? 
• combinar com sucesso os pontos fortes do produto ou serviço com as 
necessidades de um mercado-alvo definível; 
• posição e preço para alinhar o produto ou serviço com o seu mercado, 
muitas vezes um equilíbrio intrincado; e 
• comunicar e vender o produto da maneira que demonstre o seu valor 
efetivamente para o mercado-alvo.

 { Mais importante para o marketing B2B do que para o marketing B2C. 
 { Mais importante para o marketing B2C do que para o marketing B2B. 
 { Igualmente importante para o marketing B2B e o marketing B2C. 

Questão 7 / 11
Fornecedores são …

 { Partes interessadas interna
 { Partes interessadas externas
 { Partes interessadas internas e externas

Questão 8 / 11 
A Matriz de Oportunidades Ansoff foi criada por Igor Ansoff como uma 
forma de criar estratégias de crescimento para corporações baseadas em 
mercados e produtos. Segundo Ansoff, existem ____ combinações possíveis.

 { 2 
 { 4 
 { 6 
 { 8 

Questão 9 / 11
Segundo Ansoff, “penetração no mercado” é …

 { Uma estratégia de crescimento que utiliza produtos atuais e mercados 
atuais com o objetivo de aumentar a participação de mercado. 

 { Uma estratégia de crescimento que utiliza produtos existentes para 
capturar novos mercados. 

 { Uma estratégia de crescimento que utiliza novos produtos no mercado 
existente. 

 { Uma estratégia que cria oportunidades completamente novas para a 
empresa, criando produtos e novos mercados. 

 
Questão10 / 11 
Segundo o BCG Matrix, um “cachorro” é um produto que …

 { … Tem uma quota de mercado elevada numa indústria em crescimento 
lento. 

 { … Tem uma baixa participação de mercado numa indústria em 
crescimento lento. 

 { … Tem uma alta participação de mercado numa indústria em rápido 
crescimento. 

 { … Tem uma baixa participação de mercado numa indústria em rápido 
crescimento. 
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Questão 11 / 11
O mapeamento perceptivo é uma técnica em diagrama utilizada pelos 
profissionais de marketing, na tentativa de …

 { … exibir visualmente as percepções dos acionistas e/ou fornecedores. 
 { … exibir visualmente as perceções de funcionários ou potenciais 

candidatos. 
 { … exibir visualmente as perceções de clientes ou potenciais clientes.





235

ANEXO IV
Exercício do módulo “Economia e Negócios Internacionais”
Escolha apenas a resposta correta:

Questão 1 / 14
O que não é um dos “princípios da economia” formulados por Gregory 
Mankiw?

 { As pessoas não usam a racionalidade no processo de tomada de 
decisão. 

 { As pessoas enfrentam trade-offs. 
 { Pessoas racionais pensam na margem. 
 { O custo de algo é o que você desiste de obter.

Questão 2 / 14
O que é que o clássico exemplo de trade-off entre “armas e manteiga” diz?

 { Artigos diários (manteiga) sempre serão mais baratos que os bens de 
defesa (armas). 

 { Enquanto o preço das armas permanecerá relativamente constante, o 
preço da manteiga irá variar. 

 { Se a sociedade gastar mais em defesa nacional (armas), então terá 
menos para gastar em programas sociais (manteiga). 

 { Quando o preço da manteiga aumenta, há uma alta probabilidade de 
que o preço das armas também aumente. 

Questão 3 / 14 
Qual é o “custo de oportunidade”?

 { O custo de oportunidade de um item é o preço atual de mercado em 
dólares. 

 { O custo de oportunidade de um item é o que você desiste para obter 
esse item. 

 { O custo de oportunidade de um item é o custo de todos os recursos 
necessários para produzi-lo. 

 { O custo de oportunidade de um item é a diferença entre o preço de 
mercado atual e os custos de produção. 

Questão 4 / 14 
Que afirmação (de acordo com Mankiw) é verdadeira sobre as ações 
governamentais?

 { Os governos podem às vezes melhorar os resultados do mercado. 
 { Os governos nunca podem melhorar os resultados do mercado. 
 { Os governos podem sempre melhorar os resultados do mercado. 
 { Nenhuma das respostas dadas está correta. 
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Questão 5 / 14 
Que metáfora de Adam Smith descreve o bem-estar social resultante de 
ações individuais?

 { O conceito de “preço invisível”.
 { O conceito de “tigela invisível”.
 { O conceito de “mercado invisível”.
 { O conceito de “mão invisível”.

Questão 6 / 14 
O que são Microeconomia e Macroeconomia?

 { Microeconomia é o estudo de pequenas empresas e Macroeconomia é o 
estudo de grandes empresas. 

 { Microeconomia é o estudo de pequenas unidades económicas e 
Macroeconomia analisa a forma como as nações alocam recursos. 

 { Microeconomia foca em indivíduos e Macroeconomia focada em 
empresas. 

 { Microeconomia lida com pequenas transações e Macroeconomia é o 
estudo de grandes processos de transação. 

Questão 7 / 14 
O que a “lei da oferta e demanda” afirma?

 { Os preços são definidos pela interseção da oferta e da procura. 
 { A procura aumenta à medida que o preço de um produto cai e a 

procura diminui à medida que os preços sobem. 
 { Quanto maior o preço, mais um produto ou serviço será oferecido. 
 { Todos os produtos e serviços possuem diferentes graus de elasticidade 

de preço. 

Questão 8/ 14 
Qual é o segundo estágio do modelo de “ciclo de negócios”?

 { Depressão. 
 { Recuperação. 
 { Prosperidade. 
 { Recessão. 

Questão 9 / 14 
Quais são as formas de medir a produtividade duma economia?

 { Produto Interno Bruto (PIB). 
 { Índice de Preços ao Consumidor (IPC). 
 { Renda. 
 { Todas as três respostas estão corretas. 
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Questão 10 / 14 
O que é “hiperinflação”?

 { Um período caracterizado pela rápida queda das exportações. 
 { Um período caracterizado pela queda rápida dos preços. 
 { Um período caracterizado pelo rápido aumento dos preços. 
 { Um período caracterizado por exportações em rápido crescimento. 

Questão 11 / 14 
O que não é uma categoria criada para caracterizar o estado de desemprego 
de uma economia?

 { Desemprego sazonal. 
 { Desemprego robusto. 
 { Desemprego financeiro. 
 { Desemprego estrutural. 

Questão 12 / 14 
Qual é o primeiro passo numa “análise do país”?

 { Analisar o contexto de um país. 
 { Fazer uma previsão. 
 { Identificar a estratégia do país. 
 { Analisar o desempenho passado. 

Questão 13 / 14 
Como se chama uma parceria, quando empresas cooperantes criam uma 
firma independente na qual ambas investem?

 { Franchising. 
 { Licenciamento. 
 { Exportação. 
 { Joint Venture. 

Questão 14 / 14 
O que é verdade sobre a maioria das economias hoje?

 { A maioria das economias que vemos hoje são “economias mistas”. 
 { A maioria das economias que vemos hoje são “economias de 

competição pura”. 
 { A maioria das economias que vemos hoje são “economias de 

concorrência monopolistas”.
 { A maioria das economias que vemos hoje são “economias planeadas”.
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ANEXO V
Exercício do módulo “Gestão dos Recursos Humanos”
Escolha apenas a resposta correta:

Questão 1 / 13 
O que significa “recrutamento externo”?

 { Contratação de dentro da empresa. 
 { Leasing de funcionário. 
 { Terceirização de serviços de recursos humanos. 
 { Contratação de fora da empresa. 

Questão 2 / 13 
O que não é uma regra para verificações de referência mais eficazes durante 
entrevistas face a face?

 { Peça ao candidato para informar os empregadores anteriores que você 
pretende contactá-los. 

 { Abra a chamada descrevendo a cultura corporativa da organização. 
 { Salve questões formais, como datas de emprego e título até o final da 

chamada. 
 { Comece a entrevista, destacando que um teste de drogas é necessário. 

Questão 3 / 13 
Quais são os principais benefícios do desenvolvimento e treino de 
funcionários?

 { Aumenta o valor e a capacidade dos ativos humanos da empresa. 
 { Fornece uma alternativa ao recrutamento, por ter pessoal qualificado 

para preencher cargos vagos. 
 { Ajuda a reduzir a rotatividade de funcionários, mantendo os indivíduos 

motivados e interessados nas suas posições com a possibilidade de 
avanço. 

 { Todas as três respostas estão certas. 

Questão 4 / 13 
Qual é o primeiro estágio (estágio inferior) da hierarquia de necessidades de 
Maslow?

 { Necessidades sociais
 { Necessidades fisiológicas
 { Necessidades de estima
 { Auto-atualização 
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Questão 5 / 13 
Qual é o último estágio (nível superior) da hierarquia de necessidades de 
Maslow?

 { Necessidades de segurança
 { Necessidades fisiológicas
 { Necessidades sociais 
 { Auto-atualização

Questão 6 / 13 
Herzberg identificou dois fatores relacionados com a satisfação no trabalho. 
Como são chamados?

 { Fatores sociais e fatores organizacionais. 
 { Fatores descendentes e fatores ascendentes. 
 { Fatores de higiene e fatores motivacionais. 
 { Fatores primários e fatores secundários. 

Questão 7 / 13 
O que não é um bom programa de envolvimento de funcionários?

 { Ampliação de trabalho 
 { Trabalho em equipa 
 { Descrição do trabalho 
 { Rotação de trabalho 

Questão 8 / 13 
Que resposta representa um dos “cinco fatores estruturais” de uma 
organização?

 { Alta performance
 { Coordenação 
 { Número de empregados
 { Departamentalização

Questão 9 / 13 
Como você pode caracterizar uma “organização orgânica”?

 { Hierarquia da administração tem poucas camadas. 
 { A tomada de decisão é centralizada. 
 { Estrutura organizacional é muito alta. 
 { A departamentalização é rígida. 

Questão 10 / 13 
O que não é um exemplo de características de culturas corporativas de 
sucesso?

 { Confiança 
 { Carinhoso 
 { Ética 
 { Interesse próprio 
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Questão 11 / 13 
Quais são as duas maneiras de monitorar o desempenho e os resultados?

 { Controlo de impacto e controlo de ação 
 { Controlo de Entrada e Controlo de Saída 
 { Controlo de Saída e Controlo de Processo 
 { Controlo de planeamento e controlo de implementação

Questão 12 / 13 
O que a Teoria X de McGregor diz?

 { A qualidade dos esforços dos funcionários é influenciada pelos resultados 
que eles receberão pelos seus esforços.

 { Os funcionários são adversos ao trabalho e farão tudo o que puder para 
evitá-lo. 

 { Os trabalhadores estão dispostos a trabalhar e estariam dispostos a 
aceitar maiores responsabilidades.

 { Os funcionários preferem mais liberdade e criatividade no local de 
trabalho. 

Questão 13 / 13 
Que resposta nomeia duas importantes teorias de motivação?

 { Teoria Positiva e Teoria Negativa. 
 { Teoria dos Dois Fatores e a Hierarquia das Necessidades. 
 { Teoria Individual e Teoria dos Grupos. 
 { Teoria da Amplificação e a Hierarquia das Demandas.
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ANEXO VI
Exercício do módulo “Finanças e Contabilidade”
Escolha apenas a resposta correta:

Questão 1 de 10 
O que é uma entrada no diário? 

 { Um  balanço
 { Um Registo de transações financeiras
 { Uma relação financeira
 { O razão geral

Questão 2 de 10 
O objetivo da demonstração de resultados é… 

 { … Para mostrar aos gerentes e investidores o desenvolvimento de 
índices financeiros.

 { … Para mostrar aos gerentes e investidores os ativos duma empresa 
num único momento no tempo.

 { … Para mostrar aos gerentes e investidores se a empresa fez ou perdeu 
dinheiro durante o período que está a ser relatado.

Questão 3 de 10 
A demonstração de resultados consiste em… 

 { despesas e capital próprio.
 { ativos e passivos.
 { receitas e despesas.
 { receitas e ativos.

Questão 4 de 10 
As vendas são um elemento de que demonstração financeira?

 { Declaração de renda
 { Balanço patrimonial
 { Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial
 { Nenhuma das acima

Questão 5 de 10 
A Equação Contabilística: 

 { Ativos = Passivo - Património Líquido
 { Ativos = Passivo + Património
 { Passivo = Ativos - Património
 { Passivo = Ativos + Património
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Questão 6 / 10 
No balanço, as matérias-primas são …

 { Responsabilidades 
 { Dinheiro 
 { Capital próprio 
 { Ativos 

Questão 7 de 10 
Uma razão de valor entre o património líquido de 0,5 significa que… 

 { … Há metade das responsabilidades do que o património líquido.
 { … Existem o dobro de passivos do que o património líquido.
 { … Investidores e credores têm uma participação igual nos ativos da 

empresa.

Questão 8 de 10 
Quanto maior a margem de lucro, mais lucro uma empresa faz na sua… 

 { responsabilidade
 { de ativos
 { lucro líquido
 { receita

Questão 9 de 10 
Faz um depósito de $ 100 em uma conta bancária que paga 5%. O interesse 
é composto. Quanto dinheiro terá depois de 3 anos? 

 { 115
 { 105
 { 115,76
 { 120

Questão 10 de 10 
Um dos conceitos mais fundamentais em finanças é o Valor do Dinheiro no 
Tempo. Afirma que o dinheiro hoje vale a pena ... 

 { menos que dinheiro no futuro.
 { mais do que dinheiro no futuro.






