


Actual Editora
Conjuntura Actual Editora, S.A.
Rua Luciano Cordeiro, n.º 123 - 1.º Esq.
1069-157 Lisboa
Portugal

Tel.: (+351) 21 3190243
Fax: (+351) 21 3190249

www.actualeditora.com

Título original: How to be an even better manager

Copyright: © Michael Armstrong, 1983, 1988, 1990, 1994, 1999, 2004
Primeira edição publicada em 1983, no Reino Unido, por Kogan Page.

Edição: Actual Editora – Abril 2011
Todos os direitos para a publicação desta obra em Portugal reservados 
por Conjuntura Actual Editora, S.A.

Tradução: Geraldine Correia com Raquel Santos
Revisão: Victor Silva 
Design da capa: FBA
Paginação: MJA
Impressão: Papelmunde

Depósito legal: 328530/11 

Biblioteca Nacional de Portugal – Catalogação na Publicação

ARMSTRONG, Michael

Como ser ainda melhor gestor : guia completo de
técnicas e competências essenciais. - Reimp.

ISBN: 978-989-694-014-0

CDU 005

Nenhuma parte deste livro pode ser utilizada ou reproduzida, no todo ou em parte, por
qualquer processo mecânico, fotográfico, electrónico ou de gravação, ou qualquer outra forma
copiada, para uso público ou privado (além do uso legal como breve citação em artigos e
críticas) sem autorização prévia, por escrito, da Actual Editora.

Este livro não pode ser emprestado, revendido, alugado ou estar disponível em qualquer forma
comercial que não seja o seu actual formato sem o consentimento da editora.

Vendas especiais:
Os livros da Actual Editora estão disponíveis com desconto para compras de maior volume
por parte de empresas, associações, universidades e outras entidades interessadas. Edições
especiais, incluindo capa personalizada, podem ser-nos encomendadas. Para mais informações,
entre em contacto connosco.







Prefácio à 6.ª edição

A sexta edição britânica de Como ser ainda melhor gestor trata 50
aspetos da gestão, tendo sido revista exaustivamente à luz de novos
pensamentos de gestão que foram surgindo desde a quinta edição, em
1999. Foram incluídos onze novos capítulos que lidam com a avaliação
de pessoas, a avaliação do nosso próprio desempenho, a autoridade, a
assertividade, o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, a
forma de lidar com pessoas difíceis, de ser entrevistado, de conseguir
compromisso numa tarefa, de gerir o stress, de trabalhar em rede e de
estabelecer prioridades.

Este livro abrange, por isso, um leque alargado de competências e
de abordagens utilizadas por gestores eficazes, expondo o que é preciso
perceber e fazer para ser totalmente competente no nosso papel. Trata-
-se de um guia valioso para gestores e aspirantes, sendo particularmente
útil para quem procura obter qualificações em cadeiras de Gestão ou
para quem estuda com o objetivo de obter qualificações mais avançadas
de gestão pelo Chartered Institute of Personnel and Development (*).

(*) Escola de Ciências Empresariais do Reino Unido. (N. T.)





Introdução

COMO USAR ESTE LIVRO

Este livro destina-se a quem pretende desenvolver competências e
capacidades de gestão, cobrindo todas as competências-chave usadas
pelos gestores e referindo-se aos principais aspetos da gestão de pessoas,
atividades e de nós próprios com os quais é necessário estar familiarizado.

A leitura deste livro pode iniciar-se a partir de qualquer ponto, pois
cada capítulo é um todo. No entanto, seria útil começar pelo Capí-
tulo 1, uma vez que este define o conceito global de gestão e as áreas
em que os gestores devem ser competentes, facultando, assim, um quadro
conceptual para os capítulos posteriores. Os restantes capítulos abordam
as seguintes áreas:

> Gestão de pessoas: avaliar, coaching, comunicar, gerir conflitos,
delegar, promover o desenvolvimento das pessoas, gerir pessoas
difíceis e comportamentos negativos, conseguir compromissos
na realização de tarefas, liderar, gerir desempenhos fracos, gerir
o relacionamento que mantemos com o nosso chefe, motivar o
pessoal, fixar objetivos, gerir o desempenho, o poder e a política,
fornecer feedback, conduzir entrevistas de seleção e gerir equipas.

> Gestão de atividades e de processos: gerir a mudança, controlar,
coordenar, gerir crises, porquê os maus resultados e resolvê-los,



realizar reuniões, organizar, planear, estabelecer prioridades, gerir
projetos e conduzir uma gestão estratégica.

> Gestão e formação pessoal (aperfeiçoamento das nossas compe-
tências): obter resultados, ser assertivo, ter ideias claras, comunicar,
ser criativo, saber tomar decisões, desenvolver a inteligência emo-
cional, falar de forma eficaz, aperfeiçoar-se, saber ser entre-
vistado, influenciar, gerir o stress, negociar, resolver problemas
e tomar decisões, redigir relatórios, autodesenvolver-se e gerir o
tempo.

Dezanove capítulos sintetizam as ações num formato útil que consiste
em «Dez coisas a fazer.» No índice remissivo estes capítulos estão iden-
tificados com o título «Dez formas de.»
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1

Como ser melhor gestor

Os melhores gestores reconhecem que a arte da Gestão é algo que
tem de ser aprendido. Ninguém se torna um gestor perfeitamente com-
petente do dia para a noite. Existem, como é óbvio, várias formas para
aprendermos a ser um gestor competente. Não há dúvida de que a expe-
riência é a nossa melhor professora: o tempo que passámos como gestor
ou líder de uma equipa e a análise que fizemos dos gestores que fomos
encontrando, relativamente à sua eficácia operacional. Podemos aprender
com o nosso chefe ou com o dos outros. Isto significa aceitar aquilo
que reconhecemos ser um comportamento eficaz e rejeitar um comporta-
mento inapropriado, ou seja, um comportamento que, para além de
não conseguir fornecer a liderança e a motivação exigidas a bons gestores,
também não obtém resultados.

Existe um velho adágio que diz: «É gerindo sob a tutela de um bom
gestor que se aprende a gerir.» Isto continua a ser verdade atualmente,
mas, para tirar o melhor partido da experiência, é importante situá-la
num quadro conceptual que traduza a nossa compreensão da área abran-
gida pela gestão e nos ajude a refletir e a analisar, não só a nossa própria
experiência, como também o comportamento dos outros. Existe igual-
mente um manancial de conhecimentos sobre as competências que os
gestores têm de utilizar e sobre os aspetos de gestão de pessoas, de



atividades e de nós próprios que é preciso perceber. Nenhuma das ditas
competências oferece um remédio milagroso que se possa aplicar uni-
versalmente. Não só é importante conhecê-las, como também é necessário
aprender a aplicá-las corretamente e a identificar eventuais modificações
de modo a responder a uma procura específica, resultante da situação
em que nos encontramos. Este livro não faz prescrições – «Faça isto e
tudo ficará bem» –, mas tem como objetivo apresentar abordagens que
provaram ser, em geral, eficazes. Todavia, terá de adaptá-las ao seu pró-
prio estilo de gestão e às circunstâncias que requerem a sua aplicação.

Para tornar-se melhor gestor deverá desenvolver, sem exceção, as
50 áreas de competências e conhecimentos cobertas por este livro. Estará,
porém, melhor preparado para fazê-lo se tiver uma noção geral do pro-
cesso de gestão. Este será o quadro conceptual em que poderá encaixar
as diferentes abordagens e técnicas descritas em cada capítulo. O objetivo
desta introdução é fornecer esse quadro com os seguintes temas:

> De que trata a gestão
> Os objetivos da gestão
> Os processos de gestão
> Funções de gestão
> A natureza fragmentada do trabalho de gestão
> O que os gestores fazem efetivamente
> O que os gestores podem fazer
> Qualidades de um gestor
> Eficácia de gestão
> Desenvolver a eficácia na gestão

O QUE É A GESTÃO

A gestão implica, essencialmente, decidir o que fazer e, depois, con-
seguir fazê-lo com as pessoas. Esta definição sublinha o facto de que as
pessoas são o recurso mais importante à disposição dos gestores. É atra-
vés deste recurso que se gerem todos os outros: conhecimento, finanças,
materiais, fábrica, equipamento, etc.

Todavia, os gestores existem para obter resultados e, por isso, têm
de lidar com acontecimentos e eventualidades. Podem fazê-lo sobretudo
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através de pessoas, mas, na gestão, uma ênfase excessiva na gestão dos
recursos humanos desvia a atenção do facto de que os gestores, ao geri-
rem acontecimentos, deverão envolver-se pessoalmente. Para além de
gerirem outras pessoas, os gestores gerem-se a si próprios. Não podem
delegar tudo, precisando, com frequência, de apoiar-se nos seus próprios
recursos para que as coisas sejam feitas. Estes recursos são a experiência,
know-how, capacidades, competências e tempo, devendo cada um destes
elementos ser desenvolvido, não só para dirigirmos e motivarmos as
pessoas, mas também para percebermos determinados assuntos e situa-
ções, analisarmos e definirmos problemas, bem como para tomarmos
decisões e passarmos à ação direta por nossa própria iniciativa ou através
dos outros. É provável que consigamos obter apoio, conselhos e assistência
por parte da equipa, mas, em última análise, estamos por nossa conta,
cabendo-nos tomar decisões e iniciar ou, por vezes, assumir uma ação.
Um presidente que luta face a uma proposta de take-over receberá mui-
tos conselhos, mas acabará por gerir pessoalmente a crise, falando direta-
mente com as instituições financeiras, com os bancos comerciais, os
analistas financeiros e com a maioria dos acionistas.

A definição básica da gestão deveria, por isso, ser alargada a «decidir
o que fazer e, depois, fazê-lo através da utilização eficaz dos recursos».
A parte mais importante da gestão será, efetivamente, concretizar a
tarefa através de pessoas, mas os gestores deverão estar preocupados,
direta ou indiretamente, com todos os outros recursos, incluindo 
os seus.

OS OBJETIVOS DA GESTÃO

A gestão é um processo que visa obter resultados através de uma
melhor utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais à
disposição da organização e de cada gestor. Por outro lado, a gestão
procura acrescentar valor a esses recursos, dependendo este valor acres-
centado da competência e do compromisso das pessoas responsáveis
pela gestão do negócio.
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O OBJETIVO DA GESTÃO E DA LIDERANÇA

O Management Standards Centre (*) afirma que os objetivos-chave
da gestão e da liderança são «fornecer orientação, facilitar a mudança
e alcançar resultados através da utilização eficiente, criativa e responsável
de recursos.» Estes objetivos são analisados da seguinte forma:

Fornecer orientação
> Desenvolver uma visão para o futuro.
> Conseguir obter empenho e exercer liderança.
> Dirigir: seguir quadros de valores, de ética e jurídicos, bem como

gerir os riscos de acordo com os objetivos partilhados.

Facilitar a mudança
> Liderar inovações.
> Gerir a mudança.

Alcançar resultados
> Liderar o negócio para alcançar metas e objetivos.
> Liderar operações para alcançar resultados específicos.
> Liderar projetos para alcançar resultados específicos.

Ir ao encontro das necessidades dos clientes
> Promover produtos e/ou serviços junto de clientes.
> Obter contratos para fornecimento de produtos e/ou serviços.
> Fornecer produtos e/ou serviços a clientes.
> Resolver problemas a clientes.
> Garantir a qualidade dos produtos e/ou serviços.

Trabalhar com pessoas
> Construir relacionamentos.
> Desenvolver redes e parcerias.
> Gerir pessoas.
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Utilizar recursos
> Gerir recursos financeiros.
> Obter produtos e/ou serviços.
> Gerir recursos físicos e tecnológicos.
> Gerir informação e conhecimento.

Gerir-se a si mesmo e competências pessoais
> Gerir o nosso contributo.
> Desenvolver o nosso próprio conhecimento, bem como as nossas

próprias capacidades e competências.

OS PROCESSOS DE GESTÃO

O processo global de gestão subdivide-se num certo número de pro-
cessos individuais, que são métodos operacionais especialmente conce-
bidos para dar apoio à realização de objetivos. A sua finalidade é garantir
o máximo de sistematização, ordem, previsibilidade, lógica e coerência
à tarefa de gestão no ambiente em constante mudança, diversificado e
conturbado em que trabalham os gestores. Os grandes teóricos da gestão
definiam os principais processos desta área da seguinte forma:

1. Planear – decidir o curso de ação para alcançar um resultado
desejado.

2. Organizar – obter e recrutar pessoal da forma mais indicada
para alcançar o objetivo.

3. Motivar – exercer liderança para motivar a equipa a trabalhar
em conjunto, de forma fluida e tirando o melhor partido das
suas capacidades enquanto membros de uma equipa.

4. Controlar – avaliar e monitorizar o progresso do trabalho rela-
cionado com o plano e tomar medidas corretivas quando
necessário.

Esta visão clássica foi, no entanto, questionada por empíricos como
Rosemary Stewart (1967) e Henry Mintzberg (1973), que estudaram a
forma como os gestores despendem, efetivamente, o seu tempo. Stewart
e Mintzberg constataram que o trabalho do gestor é fragmentado,
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variado e sujeito a ajustamentos contínuos, sendo, em grande medida,
dominado por acontecimentos sobre os quais tem pouco controlo e por
uma rede dinâmica de interrelacionamentos com outras pessoas. Embora
os gestores tentem controlar o seu ambiente, por vezes, é este que os
controla. Os gestores poderão consciente ou inconscientemente tentar
planear, organizar, dirigir e controlar, mas os seus dias tornam-se
inevitavelmente uma sucessão confusa de acontecimentos.

Para os empíricos, a gestão é o processo que envolve uma combinação
de atividades racionais e lógicas de resolução de problemas e de tomada
de decisões com atividades intuitivas e de avaliação. Trata-se, por isso,
de ciência e arte em simultâneo.

Os gestores desempenham as suas tarefas diariamente em circunstân-
cias diversas, conturbadas e imprevisíveis. Uma palavra única para
descrever todas estas características seria caos. Tom Peters (1988), toda-
via, sugeriu ser possível aos gestores prosperarem em pleno caos.

Tal como o demonstrou Rosabeth Moss Kanter (1984), os gestores
devem ser igualmente especialistas em ambiguidade, demonstrando
capacidade de lidar com exigências conflituosas e pouco claras.

PAPÉIS NA GESTÃO

No decorrer de um típico dia de trabalho, um líder executivo poderá
reunir-se com o Diretor de Marketing para discutir o programa de lan-
çamento de um novo produto, com o Diretor de Recursos Humanos
para decidir a melhor forma de reorganizar o departamento de dis-
tribuição, com o Diretor de Produção para lhe perguntar porque é que
os custos por unidade de output estão a subir e o que pretende fazer, e
com o Diretor Financeiro para rever o último conjunto de relatórios de
gestão antes da próxima reunião do Conselho. É provável que tenha
de se encontrar com um jornalista para ser entrevistado sobre como
pensa a empresa obter melhores resultados no ano seguinte. Poderá ter
igualmente de ir almoçar com um cliente importante e passar o serão
num jantar de negócios. Algumas destas atividades poderiam encaixar-
se nas categorias de planeamento, organização, direção e controlo, mas
o executivo não as terá rotulado quando decidiu como gerir o seu tempo
(na eventualidade de ter tido hipótese de escolher). A ocorrência destes
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processos foi imposta pela situação e pela necessidade que o gestor tem
de assumir um ou mais papéis inerentes ao seu trabalho. Estes papéis
baseiam-se fundamentalmente em:

> Fazer com que as coisas se realizem – planear com antecedência,
manter o élan inicial e fazer com que as coisas se vão produzindo;

> Descobrir o que se está a passar;
> Reagir a novas situações e problemas;
> Responder a exigências e a pedidos.

Por outro lado, estes papéis implicam muitas relações interpessoais,
comunicação, processamento de informação e tomadas de decisões.

A DISTINÇÃO ENTRE GESTÃO E LIDERANÇA

Os gestores devem ser líderes e os líderes são, muitas vezes (mas
nem sempre), gestores. Todavia, pode fazer-se uma distinção entre os
processos de gestão e de liderança.

A gestão implica alcançar resultados através da obtenção, do desen-
volvimento, da utilização e do controlo eficazes de todos os recursos
exigidos, nomeadamente, recursos humanos, capital, informação, instala-
ções, fábricas e equipamento.

A liderança concentra-se no recurso mais importante, as pessoas.
Trata-se do processo de desenvolver e comunicar uma visão para o
futuro, motivar e conseguir o seu empenho e compromisso.

É importante fazer esta distinção. A gestão diz respeito à provisão,
disponibilização, utilização e controlo de recursos, mas quando se trata
de pessoas – o que é quase sempre o caso – é impossível obter resultados
sem exercer uma liderança eficaz. Ser um bom gestor de recursos não
chega, é preciso ser também um bom líder de pessoas.
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A NATUREZA FRAGMENTADA DO TRABALHO DE GESTÃO

Devido à natureza aberta do seu trabalho, os gestores sentem-se na
obrigação de desempenhar uma grande variedade de tarefas a um ritmo
acelerado. Várias pesquisas sobre a forma como os gestores usam o seu
tempo confirmam que as suas atividades se caracterizam por fragmen-
tação, brevidade e variedade. Isto levanta as seis seguintes questões:

1. Os gestores lidam, sobretudo, com pessoas – a sua equipa e
clientes internos e externos. Os comportamentos das pessoas,
porém, são, muitas vezes, imprevisíveis; as suas exigências e res-
postas estão condicionadas pela evolução constante das suas
circunstâncias, pelas pressões a que eles devem responder, bem
como pelos seus desejos e necessidades pessoais. Surgem conflitos
e é no momento em que surgem que devemos lidar com eles.

2. Os gestores nem sempre podem controlar os acontecimentos
que afetam o seu trabalho, estando sujeitos às exigências repen-
tinas de outros colaboradores da organização ou do exterior,
pelo que nem sempre conseguem prever a ocorrência de crises.

3. Os gestores devem saber tomar decisões e ir lidando com as
situações à medida que estas acontecem. Muitas vezes, os seus
melhores planos são perturbados; quando assim é, as prioridades
estabelecidas devem ser abandonadas.

4. Os gestores sujeitam-se aos caprichos e aos pedidos dos seus
superiores, que, por sua vez, também têm de dar uma resposta
imediata a novas exigências e a novas crises.

5. Os gestores trabalham frequentemente em condições conturbadas
e ambíguas. Quando surgem novas situações, muitas vezes não
sabem bem o que se espera deles. Assim, tendem a ser reativos
em vez de proativos, lidando com os problemas imediatos, em
vez de tentarem antecipá-los.

6. Por todas as razões citadas, os gestores sofrem interrupções
constantes, dispondo de poucas oportunidades para descontrair
e pensar nos seus planos e prioridades ou para estudar atempa-
damente informação de controlo para manter a estabilidade no
domínio das suas atividades.
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O QUE FAZEM REALMENTE OS GESTORES

O que cada gestor faz dependerá da sua função, do seu nível, da
sua organização (tipo, estrutura, cultura, dimensão) e do ambiente em
que trabalha em geral (em que medida é conturbado, previsível, fixo,
pressionante, estável). Cada gestor terá a sua maneira de se adaptar a
estas circunstâncias e conseguirá realizar operações com maior ou menor
êxito, consoante a perceção que tiver do comportamento que se espera
dele, da sua experiência quanto àquilo que funcionou, ou não, no passado
e das suas próprias características pessoais.

Existem, no entanto, as seguintes características, típicas do trabalho
de gestão:

Reação e não reflexão
Grande parte do que os gestores fazem é necessariamente uma

resposta irrefletida a determinadas circunstâncias. Os gestores raramente
são decisores lentos e metódicos; são sobretudo «fazedores», que têm
de reagir rapidamente aos problemas assim que estes surgem e pensar
por si. Despende-se muito tempo a apagar fogos no dia a dia.

Escolha
Os gestores têm, com frequência, poder de escolha no seu trabalho.

Negoceiam de modo informal interpretações completamente diferentes
de fronteiras e dimensões de tarefas bastante idênticas, dando uma ênfase
particular ao desenvolvimento de um «domínio pessoal» (ou seja, esta-
belecendo o seu próprio território e as regras aplicáveis no seu interior).

Comunicação
Grande parte da atividade de gestão consiste em pedir ou persuadir

os outros a fazerem coisas, o que implica muita comunicação verbal,
frente a frente, e por um período de tempo limitado. A comunicação
não é simplesmente aquilo que os gestores mais fazem, mas é o meio
através do qual realizam o seu trabalho de gestão.

Identificação de tarefas
A função típica de um gestor júnior é o «trabalho organizacional»

de obter informações num manancial de conhecimentos, em constante
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