
 
 

 

 

 

MESTRADO 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 

CONTRIBUTO DAS CHEFIAS INTERMÉDIAS EM 

CONTEXTO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 

SÍLVIA MARIA DIAS FRANCO HENRIQUES 
 

 
 

JUNHO DE 2012 



 I 

 

 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 

CONTRIBUTO DAS CHEFIAS INTERMÉDIAS EM 

CONTEXTO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL 
 

 
SÍLVIA MARIA DIAS FRANCO HENRIQUES 

 
 
 
ORIENTAÇÃO: 

PAULO LOPES HENRIQUES 

 
 

Junho de 2012



 II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 

Dedico o trabalho aos meus filhos que, por diversas 

vezes, me tentaram convencer que entendiam a 

razão porque iam para a cama sem ouvir a minha 

história. 

 



 III 

 
 

I – AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Miguel que apoiou incondicionalmente a minha decisão de voltar a estudar e que 

sem a sua cooperação este caminho não teria sido possível; 

Ao professor Paulo Lopes Henriques pela orientação, apoio e pelos sinais que me foi 

dando ao longo do estudo, permitindo-me ir fazendo rectificações e ajustamentos à 

minha rota; 

Aos meus pais que apoiaram a “logística familiar” nas minhas ausências; 

À Renault Retail Group: Ao Sr. Angel Souto por ter acedido prontamente contribuir 

para este estudo; a todos os directores pela forma como se envolveram na divulgação 

do trabalho e no incentivo à participação; a todos os colaboradores que, de forma 

voluntária, participaram no preenchimento do questionário; e um agradecimento 

especial às chefias intermédias que demonstraram total disponibilidade na 

dinamização das equipas neste processo e, por que tiveram neste estudo um papel 

fundamental;  

À minha irmã pelas “aulas “ de SPSS; 

Aos líderes que me têm ensinado e inspirado ao longo da minha vida profissional; 

Aos meus amigos de sempre, pelas palavras de ânimo e estímulo quando as forças 

insistiam em fraquejar (mesmo quando o faziam da forma menos convencional…) 

 



 IV 

II – RESUMO 

 

O sector automóvel em Portugal atravessa hoje uma crise que se vislumbra tão 

profunda como duradoura. A adaptação das empresas ao novo contexto, através de 

reestruturações profundas, obriga ao estabelecimento de planos estratégicos 

cuidadosamente definidos e ao envolvimento de todos os intervenientes numa 

implementação eficaz da mudança. A chefia intermédia, pela sua localização na 

hierarquia organizacional, encontra-se numa posição privilegiada permitindo-lhe ter 

um envolvimento e influência na estratégia, contribuindo de forma decisiva para o 

sucesso das decisões e implementação da mudança.  

A literatura existente sustenta que a adopção de uma liderança transformacional 

é a mais indicada para garantir a eficácia dos líderes em ambientes de mudança 

organizacional. Em complemento, a liderança transaccional reforça as características 

dos líderes transformacionais, incrementando-lhes eficácia.  

Tendo por base a análise das chefias intermédias de uma empresa do sector 

automóvel, os principais objectivos deste estudo são, por um lado, identificar o estilo 

de liderança dominante, e por outro, verificar a relação entre a eficácia das chefias 

intermédias e os resultados da empresa. Por último, averiguar se estas chefias são 

percepcionadas pelos seus colaboradores como sendo capazes de contribuir na 

mudança organizacional. Este objectivo é também partilhado pela própria empresa, já 

que a Renault reestruturou a sua Visão centrando-a nas pessoas e numa maior 

orientação para o lucro, apostando no desenvolvimento de uma gestão da mudança e 

de proximidade, ou seja, procurando uma maior eficácia. 

Os resultados do estudo não são totalmente esclarecedores, sendo no entanto 

de realçar que parece haver uma relação directa entre a eficácia da liderança 

intermédia e a mudança organizacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Liderança Transformacional, Liderança Transaccional, eficácia, mudança 

organizacional, chefias intermédias, sector automóvel 
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III – ABSTRACT 

 
 

The car sector in Portugal is currently going through a crisis which is expected to 

be equally severe and prolonged. For companies to adapt to the new context, through 

significant restructuring, they are obliged to establish carefully-defined strategic plans 

and to involve all the stakeholders to effectively implement change. Due to their 

position in the organisational hierarchy, middle management are in a privileged 

position, which enables them to be involved in and have an influence on the strategy, 

by decisively contributing towards the success of the decisions and the 

implementation of change. 

From the literature available, it can be concluded that transformational 

leadership is the one that encourages organisational change and which favours the 

effectiveness of leaders. Complementary to this, transactional leadership reinforces 

the characteristics of transformational leaders, by increasing their effectiveness.  

Based on an analysis of the middle management of a company in the car sector, 

the main objectives of this study are to identify the dominating leadership style on the 

one hand, and on the other hand, gauge the relationship between the effectiveness of 

the middle management and the company’s results. Finally, to ascertain if these 

managers are perceived by their employees as being capable of contributing towards 

organisational change. This objective is also shared by the company itself, as Renault 

restructured its Vision, focusing it on people and by being more profit-driven, investing 

in change and proximity management, i.e. seeking greater effectiveness. 

The results of the study do not completely clarify the situation, although it should 

be pointed out that there appears to be a direct relationship between the 

effectiveness of the middle leaders and organisational change. 

 

KEY WORDS 

Transformational leadership, Transactional leadership, efficacy, organizational 

change, middle managers, automotive sector 
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1 - INTRODUÇÃO 

Não se pode atravessar o mesmo rio duas vezes 

Heráclito, filósofo grego, 500 A.C. 

 

1.1. Justificativa e importância da pesquisa 
 
O tema da mudança tem sido largamente estudado, no tempo e no espaço, de 

diversos modos, com perspectivas e propósitos diferentes. Na frase acima descrita, 

Heraclito ilustra a mudança como um atributo inerente à natureza humana e às relações 

do homem em sociedade. Nem o indivíduo que atravessa o rio permanece o mesmo cada 

vez que o faz, nem o rio consegue banhar com as mesmas águas os pés daquele que o 

atravessa. 

Nas últimas décadas, a crescente preocupação da sociedade com a obtenção de 

resultados, tem conduzido a uma multiplicação de estudos e a um aprofundamento e 

desenvolvimento do tema da mudança organizacional e da liderança que produz 

mudança. No entanto, os investigadores são unânimes em afirmar que o espaço de 

progressão é grande e os resultados até agora obtidos estão longe de compreender por 

completo estes dois fenómenos.  

Baseado nos estudos dos modelos de Liderança transformacional e transaccional, 

que sustentam que um líder transformacional é um líder mais orientado para a mudança 

e para a eficácia (Bass & Avolio, 1993; Bass, 1995, 1999, 2003; Yukl, 2006; Hannah et al., 

2008), este estudo pretende entender o papel do líder intermédio no seio da organização. 

Segundo Floyd e Wooldrige (1994), os líderes intermédios são normalmente considerados 

como os conversores da estratégia definida pelos níveis de topo, em acções de nível 
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operacional. De facto, a liderança intermédia é o elo de ligação vertical (níveis de topo vs 

colaboradores), ligação lateral (com outras chefias intermédias e outros departamentos) e 

ligação externa (clientes e fornecedores). O líder intermédio está numa posição 

privilegiada, desempenhando uma função crítica na comunicação, interpretação, 

influência e transformação das intenções e decisões estratégicas. A liderança intermédia 

tem sido estudada de diferentes perspectivas, desde as mais negativas, onde são alvo de 

muitas críticas por parte de alguns autores que os consideram elementos negativos nos 

processos de mudança (Balogun, 2003), às mais optimistas que defendem que a sua 

participação nos processos estratégicos é fundamental para o desempenho organizacional 

(Floyd e Wooldrige , 1992). 

 

O sector automóvel assiste hoje a uma crise nunca antes vivida em Portugal, tendo-

se registado em 2011 o pior nível de vendas dos últimos 23 anos. Esta situação tornou 

basilar a transformação do sector automóvel, impelindo a Renault Retail Group a 

reinventar-se e a lutar contra a fortíssima queda de mercado. Tornou-se improtelável um 

ajustamento dos custos e das despesas, assim como premente analisar todos os processos 

implementados, questionando a sua pertinência. A par da adaptação da empresa ao 

contexto nacional, o Grupo Renault alterou a sua Visão ao nível mundial, adaptando-a a 

cada mercado, às emergentes inovações tecnológicas e às questões ambientais.  

 

1.2. Objectivos 
 
Suportando-se na abordagem anterior, a realização deste trabalho teve por base, 

essencialmente dois objectivos:  
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Por um lado, conhecer os estilos de liderança das Chefias Intermédias do retalho 

automóvel, analisar o seu tipo de actuação através da identificação dos estilos que mais 

fomentam a mudança e a sua eficácia no desempenho organizacional. Em complemento, 

pretende-se perceber a relação existente entre o estilo de liderança dominante nas 

chefias intermédias e os resultados obtidos pela empresa. 

Por outro lado, no âmbito profissional e na qualidade de colaboradora da Renault 

Retail Group, é importante desenvolver um trabalho que permita, de alguma forma, 

chamar a atenção das CI’s para a importância de um desempenho eficaz e eficiente das 

suas funções e que possa contribuir para uma melhor clarificação do seu papel no quadro 

de um novo paradigma do sector automóvel.  

 

1.3. Estrutura do Trabalho 
 
Este trabalho está estruturado em seis capítulos, do seguinte modo: 

No primeiro capítulo, faz-se a apresentação do estudo, onde são apresentadas as 

razões subjacentes à escolha do tema, os objectivos estabelecidos e a estrutura do 

trabalho. No segundo capítulo, faz-se o enquadramento teórico com base na revisão de 

literatura existente sobre a Mudança Organizacional, aborda-se o tema da liderança sob a 

perspectiva dos modelos comportamentais da liderança transformacional e da liderança 

transaccional e por fim, analisa-se a eficácia da Liderança intermédia em contexto de 

mudança. No terceiro capítulo, caracteriza-se a empresa objecto de estudo, 

nomeadamente, actividade, enquadramento actual, missão e visão. No quarto capítulo, 

desenvolve-se a pesquisa empírica, designadamente as técnicas de recolha e tratamento 

dos dados. No quinto capítulo, analisam-se e discutem-se os resultados encontrados no 

presente estudo de caso, relacionando com as teorias enunciadas na revisão de literatura 
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e nas teorias da liderança intermédia e os seus contributos na obtenção de resultados. E 

por último, no sexto capítulo apresentam-se as conclusões e recomendações para futuras 

investigações. 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1- Mudança Organizacional 

Embora seja claramente difícil definir a mudança e de a distinguir de outros 

fenómenos similares – inovação, institucionalização, adaptação, reforma – existem seis 

grandes modelos da teoria da mudança, cada um com um conjunto distinto de hipóteses 

sobre porque ocorre a mudança, como ocorre, quando ocorre, quanto tempo leva e os 

resultados que produz (Kezar, 2001). Nenhum modelo consegue englobar todos os 

princípios complexos relacionados com a mudança, mas cada um serve como uma 

ferramenta valiosa para a análise da organização em diferentes momentos.  

TABELA 1 - Modelos de mudança organizacional 
 

 
Teoria 

evolucionária 
Ciclos de vida Modelo político 

Modelo de 
Cognição social 

Teoria cultural 
Teoria Teológica 

ou planeada 

Porque 
ocorre 

Ambiente 
externo 

Líderes guiam 
crescimento 
natural 

Confronto de 
ideologias ou 
crenças 

Dissonância 
cognitiva; 
adequação 

Resposta a 
alterações no 
ambiente 
humano 

Ambiente 
interno; líderes 

Processo 
Não planeado e 
reactivo; lento 

Nascimento, 
maturidade e 
declínio 

Negociação e 
poder 

Aprendizagem; 
alteração do 
paradigma 

Lento e a longo 
prazo 

Racional; linear; 
intencional 

Resultados  
Primeira ordem; 
novas estruturas 
e processos 

Nova identidade 
organizacional 

Nova identidade 
organizacional 

Novo estado de 
espírito 

Nova cultura 
Novas 
estruturas e 
princípios 

Metáfora 
chave 

Auto-produtora Professora 
Movimento 
social 

Cerebral 
Movimento 
social 

Mestre da 
mudança 

Pontos 
fortes 

Ênfase no 
ambiente 

Divise-se por 
fases; ênfase 
nas pessoas 

Não é 
progressiva; 
papel do poder 

Ênfase no 
indivíduo 

Estratégia 
interpretativa; 
paradigma da 
mudança 

Gestão de 
técnicas e 
estratégicas; 
agentes de 
mudança 

Pontos 
fracos 

Falta de ênfase 
nas pessoas 

Reduzidas 
provas 
empíricas 

Pouco interesse 
no ambiente 

Ignora valores e 
emoções; falta 
de ênfase no 
ambiente 

Impossível de 
ser guiada por 
líderes; não 
testada 

Demasiado 
racional; 
plasticidade das 
pessoas 

Fonte: Adaptado de Kezar, 2001 
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Nos modelos de mudança planeada, a mudança acontece pois os líderes e os agentes de 

mudança sentem essa necessidade. Factores determinantes do processo incluem 

planeamento, avaliação, incentivos e remunerações, compromisso, liderança, estratégia, 

reestruturação e reengenharia. Escolhas estratégicas e criatividade são bem-vindas 

(Kezar, 2001). A mudança planeada é aquela que pressupõe uma decisão conscienciosa 

em mudar, marcada por características como a intencionalidade, deliberação do processo, 

participação de agentes internos e externos e estratégias de colaboração (Raineri, 2011).  

Estão identificados dois níveis de mudança. O nível de primeira ordem que envolve 

ajustamentos ou melhoramentos menores e não muda o núcleo da organização. E o nível 

de segunda ordem, mais significativo, chamado de nível da mudança transformacional. É a 

mudança dos valores subjacentes, da missão, cultura, processos, funcionamento e 

estrutura organizacional (Bowman & Collier, 2009). Está muitas vezes associada a uma 

crise que precipita a mudança e onde a estratégia assenta: 1) na reformulação profunda 

das atitudes, crenças e valores culturais; 2) na alteração de processos, estruturas e 

sistemas; 3) e, no envolvimento de todas as partes através de comunicação transversal 

(Chapman, 2002).  

Os comportamentos orientados para a mudança incluem a avaliação do ambiente 

para identificar ameaças e oportunidades; interpretar acontecimentos explicando as 

razões porque uma maior mudança é necessária; articular uma visão inspiradora; correr 

riscos para promover a mudança; determinar como implementar uma nova iniciativa ou 

alteração importante (Yukl, 2006). A comunicação é, neste contexto, uma ferramenta 

fundamental. Os líderes precisam de comunicar aos seus seguidores a necessidade de 

mudança, dado que estes precisam de perceber porque é que os comportamentos e as 

rotinas precisam de mudar. Se a mudança organizacional for planeada torna-se mais fácil 
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de explicar porque é que esta é necessária, discutindo a natureza da mudança e reduzindo 

assim junto dos seus seguidores o stress e o sentimento de incerteza (Battilana, Gilmartin, 

Pache, Alexander, 2010). 

Mas nem todas as partes se envolvem positivamente na mudança. Iniciativas de 

resistência são um dos principais obstáculos à mudança e são em parte atribuídas às 

reacções emocionais dos seguidores, decorrentes por exemplo, de ameaça à auto-estima 

confusão e ansiedade ou stress relacionado com a incerteza (Battilana et al., 2010). 

Existem outros problemas à implementação da mudança, tais como: subversão para 

minar os esforços dos agentes da mudança; perda de direcção por parte dos 

implementadores; comportamento inadequado por parte dos colaboradores; custos 

elevados. Tendo em conta, a necessidades de mudanças contínuas no contexto actual, é 

essencial uma boa gestão e inibição dos focos de resistência. Esta questão deve ser 

considerada no plano de mudança organizacional como um pré-requisito básico a ter em 

conta para o sucesso da sua implementação. (Jacobsen & Rodrigues, 2002).  

Parece haver consonância entre autores em relação à existência de um conjunto de 

condições a serem consideradas, geralmente, requeridas como ideais para o sucesso da 

mudança, na tentativa de garantir seu espaço e sua sobrevivência no contexto 

empresarial: 1) ambiente externo como principal impulsionador das mudanças; 2) missão 

e estratégia como orientadoras das mudanças desejadas; 3) estrutura organizacional, para 

a implementação da missão e estratégia da organização; 4) comunicação interna e 

externa, permitindo às diferentes partes perceberem o que está a mudar, o que muda, 

porquê e quando muda, facilitando a aceitação e adaptação às novas circunstâncias 

(Dutton et al, 2010); 5) cultura, valores e crenças moderando o comportamento das 

pessoas na organização e sinalizando a necessidade de mudança de atitudes e 
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comportamentos das pessoas; 6) lideranças e gerentes, como actores principais na 

condução do processo de mudança (Fisher & Lima, 2005). 

Em suma, reconhecer as diversas variáveis e a forma como influenciam os processos 

de mudança é relevante para a elaboração de estratégias adequadas e superação de 

obstáculos, constituindo também forma de minimizar os resultados negativos das 

mudanças. 

 

2.2 - Liderança Transformacional e Liderança Transaccional 

Foi entre as décadas de 1960 e 1970 que os investigadores sentiram a necessidade 

de aprofundar o estudo dos líderes como actores da mudança e de perceber as razões 

pelas quais algumas organizações de adaptavam tão rapidamente às mudanças e outras 

eram tão lentas a mudar ou mal sucedidas na sua implementação. Para responder a estas 

questões, iniciou-se o estudo de uma aparentemente simples dicotomia: gestores e 

líderes eram diferentes. Existiam muitos do primeiro – liderança transaccional  - e muito 

poucos do segundo (Conger, 1999). Embora se atribua a James Burns (1978) a ideia 

original de liderança transformacional para referir-se a líderes que introduzem mudanças 

profundas na sociedade, foi depois das pesquisas de Bass em 1985 que este conceito 

ganhou dimensão (Bass, 1999). 

Com o objectivo de se analisarem as características apresentadas por líderes que 

conseguiam obter resultados excepcionais através das suas acções, surgiram várias teorias 

que tentam explicar como é que os líderes são capazes de levar as organizações a 

excelentes realizações, como são capazes de estimular níveis extraordinários de 

motivação, lealdade e desempenho aos seus seguidores e como estimulam nos seus 

seguidores a identificação com a sua visão, valores, sentido de colectivo e satisfação 
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(House, 1999). Para Bass e Avolio a questão de fundo do modelo da Liderança 

Transformacional é a noção de que os líderes motivam os seus seguidores a 

comportarem-se e a atingir resultados que ultrapassem as suas expectativas. Três 

processos de liderança são envolvidos na procura de resposta: 1) Os líderes aumentam a 

consciência dos seguidores sobre a importância e o valor dos objectivos e apontam os 

meios para os alcançar; 2) Induzem os seguidores a transcender os seus interesses 

pessoais para o bem do colectivo e dos objectivos comuns; 3) Estimulam e satisfazem as 

necessidades de ordem superior dos seus seguidores através do processo de liderança e 

de missão. (Conger, 1999) 

Actualmente, estão definidas quatro componentes comportamentais que compõem 

as dimensões da liderança transformacional: 1) Carisma ou influência idealizada - 

desenvolvimento de uma visão e de indução de orgulho, de respeito e confiança. O líder é 

percepcionado como um exemplo a seguir; 2) Motivação inspiradora - estabelecimentos 

de objectivos e metas elevadas, espírito de equipa, entusiasmo e optimismo nas 

capacidades de todos; 3) Estímulo intelectual – desafio dos seus seguidores a serem 

inovadores e criativos no trabalho; fomento de novas propostas e abertura a novas ideias; 

4) Consideração individualizada - respeito pelos seus seguidores prestando-lhes toda a 

atenção, encorajamento e promoção de ambiente onde existam oportunidades de 

desenvolvimento (Bass et al., 2003). 

Em contraste com outras teorias, o carisma é visto como uma componente da 

LTrsfm, apesar de passar a ser tratado como “influência idealizada” (Bass, 1995), e é 

definido tanto em termos de comportamento do líder como em termos de reacções dos 

seguidores, tais como confiança, respeito e admiração para com as capacidades do líder 

(Conger, 1999). 
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Parte do instrumento a ser utilizado neste estudo foi desenvolvido por Podsakoff et 

al. (1990), e apresenta uma outra perspectiva sobre as componentes da LTrsfm: 1) 

Identificar e articular uma visão: o líder identifica novas oportunidades e desenvolve, 

articula e inspira os outros com a sua visão do futuro; 2) Fornecer um modelo apropriado: 

o líder estabelece um exemplo a ser seguido pelos colaboradores e é consistente com os 

valores da organização. Estes 2 componentes estão relacionados com o líder carismático 

ou influência idealizada; 3) Promover a aceitação de objectivos do grupo: o líder 

promove a cooperação entre os colaboradores e o trabalho em equipa no alcance de um 

objectivo comum enfatizam a identidade colectiva; 4) Expectativas de desempenho 

elevado: o líder coloca no grupo as suas expectativas de realização dos objectivos e alto 

desempenho. Está relacionado com a inspiração motivacional de Bass e Avolio; 5) 

Promover apoio individualizado: o líder respeita os seus colaboradores e sentimentos e 

necessidades pessoais; e, 6) Estimulação intelectual: o líder desafia os colaboradores a 

reexaminarem algumas de suas pretensões sobre o trabalho, a repensarem o modo de 

execução e a descobrirem maneiras de aperfeiçoar o seu desempenho.  

Para melhor compreender a dimensão carismática da LTrsfm, foi analisado neste 

estudo os pontos em comum entre as teorias da LTrsfm e da Liderança Carismática. Os 

dois tipos de liderança emergem em tempos difíceis, turbulência e stress pois nestes 

períodos as pessoas sentem-se impotentes, ansiosas e frustradas: as soluções e condições 

que dantes funcionavam, não funcionam agora e o futuro parece incerto e assustador. 

Nestas condições, as pessoas anseiam por alguém que pareça ser poderoso, que tenha 

um claro sentido de direcção. Assim, aceitam com facilidade a influência de um líder que 

mostre uma alta auto-confiança e uma visão que mostre o caminho para ultrapassar a 

situação e a angústia actual (Shamir, e Howell, 1999).  
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Estas teorias defendem que os seguidores são atraídos pelo líder carismático ou 

transformacional por duas distintas razões: por causa do desafio, da oportunidade e do 

próprio líder; e, por causa de uma maior identificação com as habilidades do líder, um 

desejo de aprender com ele, uma busca pelo crescimento pessoal e a atractividade e 

recompensas da missão. (Conger, 1999). As altas expectativas do líder definem, também, 

um elevado padrão de desempenho, um contínuo sentido de urgência e uma capacidade 

de fazer com que os seguidores se sintam únicos, aumentando ainda mais a motivação. 

Tomadas em conjunto, estas acções promovem um sentimento de dever e 

responsabilidade e, a única forma que estes têm de legitimar a demonstração de 

confiança é através de excelentes realizações (Conger, 1999). 

 

Além dos quatro componentes da LTrsfm presentes no MLQ de Bass e Avolio (1993), 

a “Full Range of Leadership Model” inclui ainda as dimensões da liderança Laissez-faire e 

da Liderança transaccional. As duas dimensões da LTrscc são: 1) Recompensa contigencial 

– processo de troca no qual o líder proporciona recompensas em contrapartida dos 

esforços dos seus seguidores (Podsakoff et al., 1990). Podem ser prémios, 

reconhecimento, elogios, etc; 2) Gestão por Excepção Activa – o líder actua quando 

existem desvios ao esperado. 

A LTrscc é um conjunto de comportamentos no qual os subordinados aceitam as 

exigências do líder porque esperam obter algum benefício. O líder deseja que os seus 

subordinados tenham determinados comportamentos, como ser assíduo ou ser capaz de 

trabalhar em equipa e, para tal, discute com eles as exigências e especifica as 

circunstâncias e recompensas que eles receberão se as metas forem cumpridas 
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(Podsakoff, et al., 1990). Por outro lado, Avolio e Bass (1988), defendem que os efeitos da 

LTrsfm aumentam nos colaboradores os efeitos dos comportamentos de LTrscc. 

Este estilo de liderança é eficaz em motivar o outro a conseguir níveis mais elevados 

de desenvolvimento; o líder recompensa ou disciplina o liderado através de prémios, 

promoções, feedback positivo, repreensões ou punições. A LTrscc também apresenta uma 

relação positiva com o desempenho, uma vez que os líderes esclarecem as expectativas e 

reconhecem as realizações promovidas pelos colaboradores. (Bass et al., 2003). 

Um líder pode ser transformacional e transaccional. A LTrsfm não substitui a LTrscc, 

apenas reforça a contribuição da sua eficácia. Os melhores líderes são aqueles que são 

simultaneamente transformacionais e transaccionais (Bass, 1995). No entanto, é mais fácil 

ensinar e aprender a ser um líder transaccional, treinando a ser-se construtivo e 

correctivo do que ensinar e aprender a ser-se transformacional (Bass, 1999). 

Desta forma, baseado na ligação destes 3 factores, este estudo pretende analisar os 

comportamentos de liderança das chefias intermédias, estabelecendo um conjunto de 

hipóteses. O objectivo é o de articular devidamente as várias hipóteses entre si de modo a 

que se integrem de modo lógico na problemática (Quivy e Campenhoutdt, 1992). 

H1 – O estilo de liderança dominante é a LTrsfm e significativamente relacionado 

com a Eficácia. 

H2 – A LTrsfm é significativamente relacionada com a LTrscc 

H3 – Nos estabelecimentos com menor número de colaboradores, o estilo de LTrsfm 

é mais evidente 

 

 2.3 - A Eficácia da Liderança intermédia em Contexto de Mudança 

Tradicionalmente, as chefias intermédias não eram consideradas como parte 

integrante do processo estratégico, com excepção no fornecimento de informação aos 
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gestores de topo e na implementação da estratégia. (Floyd & Wooldridge, 1994). Desde a 

década de 80 que imensos autores têm estudado e defendido que as CI’s cumprem um 

papel chave nas estratégias da organização. Pesquisas enfatizam a sua capacidade de 

interpretar a mudança, a transmissão de informações e a recolha e difusão de novas 

ideias (Rouleau & Balogun, 2008). 

O líder eficaz pode ser caracterizado como aquele crê nas suas capacidades de 

percepção para organizar as capacidades psicológicas positivas, motivação, recursos 

colectivos, meios e planos de acção necessários ao desempenho eficaz e sustentável 

através do seu papel de liderança (Hannah et al. 2008).  Para Yukl (2008) a eficácia de uma 

organização é definida na medida em que esta é capaz de sobreviver, realizar a sua missão 

e manter rendimentos, recursos financeiros e valor patrimonial favoráveis. Este 

desempenho é influenciado pelas decisões e acções dos líderes de uma empresa. 

House e Samir (1999) definem a eficácia da liderança como uma interacção entre os 

líderes e os seus seguidores: 1) Auto-estima dos seguidores condicionada à visão e missão 

do líder; 2) Forte interiorização dos seguidores dos valores e objectivos do líder; 3) Forte 

compromisso pessoal e moral (em oposição ao material) a estes valores e objectivos; 4) 

Vontade dos seguidores em transcender os seus próprios interesses em prol do colectivo 

(equipa ou organização); 5) Grau de influência do líder nos auto-conceitos, valores e 

motivações dos seguidores. 

As CI’s, ao estarem no “meio” da estrutura hierárquica, têm a oportunidade de usar 

a influência fazendo com que, frequentemente, eles sejam vistos como “agentes 

transformacionais”. A eficácia deste líder obriga ao uso constante e equilibrado de 

comportamentos da LTrsfm e da LTrscc, já que um modelo de comportamentos altamente 

eficazes não pode apenas conter aspectos de apoio e amizade ao colaborador, 
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(encorajando, dando feedback, estimulando intelectualmente, etc); deve incluir 

comportamentos mais duros e ríspidos, dependendo da situação (defendendo a sua 

posição, mostrando desacordo, repreendendo, etc.) (Weide, 2004). 

Outros estudos ainda mostram que este tipo de comportamento pode melhorar o 

desempenho individual e a motivação da equipa (Yukl 2008), sobretudo tendo em conta 

aspectos tais como a motivação inspiradora (articulação com a visão) e a estimulação 

intelectual, incentivando o pensamento inovador, criatividade e a aprendizagem colectiva 

(Hannah, Avolio & Harms, 2008).  

H4 – As componentes que constituem o Carisma (ou Influência idealizada) são 

significativamente relacionadas com a Eficácia 

H5 – A procura de oportunidades para a organização por parte da CI é positiva e 

significativamente relacionada com a Eficácia e a LTrsfm. 

 

Rowold & Heinitz (2007) defendem que a LTrsfm aumenta o impacto dos outros 

estilos de liderança no que diz respeito a critérios objectivos, tais como o lucro. Por 

exemplo, alguns estudos encontram evidências na relação entre o CEO 

transformacional e os indicadores de desempenho financeiro (Yukl, 2008).  

H6 – Existe relação significativamente positiva entre a eficácia percebida e os 

resultados financeiros da empresa. 

 

Mas, na eficácia das CI’s dá-se conta de um factor transversal à grande maioria 

destes estudos, uns com abordagens mais directas do que outros: Os líderes podem 

aumentar o desempenho de uma organização através do uso da influência. Yukl (2008) 

defende a existência de três formas de influência: 1) no uso de comportamentos 

específicos de liderança nas interacções com os seus seguidores, colegas e externos à 

organização; 2) na tomada de decisões sobre os sistemas de gestão e estrutura 

organizacional; e, 3) na tomada de decisões sobre a estratégia competitiva da 
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organização. Para uma liderança estratégica eficaz, as três formas de influência devem ser 

usadas em conjunto e de uma forma consistente.  

Ao observar concretamente os comportamentos das CI’s, conclui-se que estas estão 

frequentemente mais perto dos actores internos e externos da empresa do que os 

gestores de topo e que, o sucesso ou o fracasso de uma mudança estratégica pode, em 

parte, depender do modo como os CI’s influenciam as pessoas à sua volta (Rouleau, 

2005). Também aproveitando o seu conhecimento tácito, as CI’s podem ter uma 

influência positiva nas decisões estratégicas e na performance da empresa (Floyd & 

Wooldridge, 1992). A influência ascendente pode ser efectuada com base no conceito da 

“venda de ideias”, sendo sobretudo do interesse do gestor de topo aceitar e promover 

este processo. (Dutton, 1997). O facto das CI’s “terem os dedos no pulso” das operações, 

encontram-se em condição favorável para conceber e colocar em prática novas ideias, as 

quais nunca teriam ocorrido aos gestores de topo (Kanter, 1982). Estão confirmadas a 

influência positiva nas decisões estratégicas e as relações fortes entre o envolvimento das 

CI’s na estratégia e na performance da empresa (Floyd & Wooldridge, 1992). A eficácia da 

organização aumenta se processo de influência e de envolvimento dos CI’s na estratégia 

decorrer como o esquema: 

FIGURA 1 - Tipologia do envolvimento das CI's na estratégia 
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Os autores defendem que: (1) as CI’s apresentam frequentemente propostas e 

ideias inovadoras ao nível operacional, capazes de influenciar a gestão de topo, levando-

os a ajustar o actual plano estratégico; (2) As CI’s são transportadoras de informação 

“down-top”. A posição operacional e os contactos que estabelecem no interior e exterior 

da organização, permite-lhes obter e sintetizar informação sobre oportunidades e 

ameaças e transmiti-las à gestão de topo, fazendo com que estas ajam em conformidade; 

(3) É por norma considerado como o papel estratégico das CI’s, sendo o objectivo o de 

controlar a performance tendo em vista os objectivos definidos; (4) Facilita o caminho na 

direcção da mudança, encorajando os colaboradores, estimulando novas abordagens e 

facilitando a adaptação no interior da organização.  

Se os quatro papéis forem sinergicamente usados, potencia-se o envolvimento e 

consequente eficácia das CI’s (Floyd & Wooldridge, 1992). A capacidade de influência das 

CI’s abrange vários quadrantes: em decisões estratégicas de baixo risco; quando se tratam 

de CI’s dos departamentos financeiro, marketing ou RH, a influência ascendente aumenta 

significativamente; e, os anos de trabalho com o superior hierárquico, por via da 

confiança adquirida (Schilit, 1987). 

Para sobreviver e prosperar no ambiente de hoje, incerto e turbulento, as 

organizações precisam de líderes que sejam flexíveis, adaptáveis e que sejam capazes de 

compreender a relação entre os factores do desempenho e as formas de o influenciar de 

uma forma benéfica (Yukl, 2008). Existem claras evidências que as características e 

comportamentos de mudança das CI’s influenciam o sucesso ou o fracasso das iniciativas 

de mudança organizacional (Battilana et al. 2010). As CI’s podem ter um papel facilitador 

ou bloqueador, dependendo do seu nível de comprometimento e de integração. Estes 

podem ou não apoiar o propósito da mudança, alavancar ou atrasar a implementação, 
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reduzi-la ou mesmo sabotá-la (Balogun, 2003). Mas, o seu contributo pode ser enorme 

caso exista um compromisso sério com as estratégias definidas pela gestão de topo e 

estas reconheçam de forma sincera os CI’s pelas suas contribuições positivas (Huy, 2001). 

O momento formal deste reconhecimento faz-se através da avaliação de desempenho e o 

estudo recolheu a variável “cotação da performance” para testar as suas hipóteses.  

H7 – Existe uma relação positiva entre a LTrsfm existente e os resultados da AD 

H8 – Existe relação significativamente positiva entre a eficácia percebida e a cotação da 

performance da AD. 

 
Em suma, a literatura existente sustenta que a adopção de uma liderança 

transformacional é a mais indicada em ambientes de mudança organizacional e que o 

equilíbrio com a liderança transaccional reforça a eficácia dos líderes. No caso em 

particular das chefias intermédias, o estilo transformacional tem um papel crucial, não só 

na influência das decisões estratégicas de topo, como na implementação eficaz da 

mudança através da inspiração e motivação das suas equipas na procura de resultados. 

 

3 – ESTUDO DE CASO 

3.1. O sector automóvel em Portugal e na Europa 

Para a ACAP (Associação Automóvel de Portugal), o sector automóvel em Portugal é 

um dos mais dinâmicos e inovadores da economia nacional. O Sector Automóvel é o 

sector económico que mais gera receitas fiscais. Em 2010 essas receitas ascenderam a 6,4 

mil milhões de euros, o que equivale a 3,9% do PIB e 20% do total das receitas fiscais do 

país (ACAP, 2012b). 

A par da situação económica de Portugal, em 2011 o sector automóvel português 

mergulhou numa profunda crise. A recessão levou à retracção do consumo e a um menor 
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poder de compra das famílias, a uma maior dificuldade de concessão de crédito por parte 

dos bancos e a um aumento dos spreads. O Orçamento do Estado para 2011 trouxe 

também algumas alterações à fiscalidade automóvel, com grande impacto na procura de 

viaturas: 1) Fim do incentivo ao abate de veículos em fim de vida; 2) O aumento do IVA de 

21% para 23%; 3) Aumento do ISV (Imposto sobre veículos) e do Imposto Único de 

Circulação; 4) O aumento da tributação autónoma em sede de IRC. 

A conjugação destes factores contribuiu de forma decisiva para o agravamento de 

todas as previsões realizadas para 2011 e 2012. No ano de 2011, as vendas de automóveis 

ligeiros em Portugal registou o pior nível de vendas dos últimos 23 anos (153.433 

unidades vendidas), tendo representado uma contracção do mercado de 31,1% (ACAP, 

2012a). Em 2012, o mercado acentua a queda, com valores acumulados a Abril, de -48,1% 

face a 2011, encontrando-se a Renault a cair 53,2% no mesmo período (ACAP, 2012c). É 

previsível que a queda de vendas de automóveis ligeiros de passageiros em 2012 atinja 

um nível inferior às 100 mil unidades, o que corresponde a cerca de menos 200 mil 

automóveis do que os que foram vendidos em 1999 (Focus2move.com, 2012a). 

Na Europa, o sector automóvel assistiu em 2011 também a uma estagnação do 

mercado e a quebras de alguns dos principais mercados europeus, tais como França (-

2,1%), Reino Unido (-4,4%), Itália (-10,9%) e Espanha (-17,7%). A Alemanha foi a excepção 

com um crescimento de 8,8%. 

Dos países que estão em situação de resgate europeu, a Grécia, que em 2011 estava 

a par de Portugal na queda de vendas de automóveis, conseguiu recuperar nos primeiros 

meses de 2012 embora continue com uma descida de 13,3% relativamente a 2011. A 

Irlanda encontra-se em recuperação, com um crescimento de 1,5% comparando os meses 

de Janeiro de 2012 e de 2011 (Focus2move.com, 2012b). 
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O sector automóvel atingiu o seu nível máximo de maturidade, facto que começa a 

provocar alguma alteração no posicionamento das construtoras de automóveis a nível 

mundial. A crise está a provocar processos rápidos de mudança e uma ruptura com o 

actual paradigma de mobilidade, sendo previsível que o novo paradigma acompanhe a 

evolução do paradigma energético. 

Segundo a ACAP, esta crise poderá provocar em Portugal a falência de 2600 

empresas e a redução de 21 mil postos de trabalho. Para fazer face à queda de mercado, a 

prioridade dos gestores centra-se na redução de custos e no assegurar dos volumes de 

negócios mínimos, necessários para cobrir os avultados custos fixos indexados à 

actividade (Focus2move.com, 2012a). 

 

3.2. Caracterização da empresa: Renault Retail Group Portugal 

A Renault Retail Group Portugal, dedicada à área do retalho automóvel, tem 100% 

de capital Renault e encontra-se ligada funcional e hierarquicamente ao grupo “Renault 

Retail Group Europa” . 

A RRG Portugal, divida no Pólo de Lisboa e Porto, apresenta a seguinte estrutura: 

i. Área organizacional - serviços de suporte que prestam apoio aos 

estabelecimentos: Administrativo-Financeiro; Aprovisionamento Viaturas Novas; 

Informática; Marketing; RH; Compras, Qualidade e Ambiente. 

ii. Área comercial (Estruturada por Actividades) com a seguinte organização: 

- Seis estabelecimentos – Renault Areeiro, R. Chelas, R. República e R. Telheiras, em 

Lisboa e a R. Boavista e a R. Gondomar, no Porto, com os serviços: Venda de Viaturas 

Novas; Venda de Viaturas Ocasião; Venda de peças; Após-venda com serviços de 

Mecânica, Colisão e Renault Minuto; Renault Rent.  
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- Serviços operacionais a nível central: Venda de VN a Grandes Contas; Venda de VO 

ao Comércio; Venda a agentes e oficinas A/B. Este estudo baseia-se exclusivamente na 

população e avaliação das chefias da RRG Lisboa (Anexo 2).  

 

3.2.2. Missão e Visão 

Missão - A unidade de negócios especialista na distribuição automóvel, Renault 

Retail Group, tem por missão, distribuir em directo, de modo rentável, os produtos e os 

serviços a fim de assegurar o domínio da sua presença comercial, exemplaridade em 

qualidade de serviço e na construção da imagem, essencialmente nas zonas urbanas 

estratégicas – Lisboa e Porto. 

Visão - A visão identifica um cenário desejável do futuro para a organização, que 

possa constituir-se numa referência ideal comum, orientando os comportamentos e 

decisões e motivando a acção. A visão da RRG assenta em 3 eixos: 

1. Optimizar a Organização e os custos da RRG: a) Actualizar a estratégia com o 

construtor; b) Simplificar e tornar mais eficaz; c) Reestruturar a rede; d) Desenvolver uma 

gestão de mudança e de proximidade. 

2. Satisfazer os clientes: a) Melhorar a qualidade percebida pelos clientes; b) 

Consolidar PER4 (programa de qualidade Renault); c) Gerir qualidade diariamente. 

3. Optimizar os volumes e a rentabilidade: a) Aumentar a MOP; b) Gerar receita 

reduzindo endividamento; c) Reduzir dispersão de resultados.  

Para fazer face ao contexto económico difícil, a RRG nos últimos 3 anos contou com 

reestruturações profundas que passaram pela redução dos seus efectivos e cortes dos 

custos fixos e de estrutura. 
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4. METODOLOGIA 

No presente capítulo estão descritos os métodos e as técnicas adoptados neste 

estudo exploratório, quantitativo e baseado no método de um único estudo de caso, onde 

foi aplicado um questionário junto dos colaboradores da Renault Retail Group Lisboa. 

 
4.1. Objectivos do estudo 

O objectivo principal deste estudo foi identificar a relação da LTrsfm com a eficácia 

das CI’s em contextos difíceis e de mudança. Pretende-se compreender a forma como os 

colaboradores percepcionam a liderança protagonizada pelos seus chefes directos bem 

como a eficácia dessa mesma liderança, com o objectivo de aferir por um lado, a 

existência de comportamentos de liderança característicos de uma Liderança 

transformacional, Transaccional ou Laissez-Faire, e por outro lado, a eficácia do estilo de 

Liderança mais comummente utilizado. Pretende-se deste modo, contribuir para a 

discussão e reflexão acerca dos estilos de liderança mais eficazes na construção da 

mudança organizacional. Deste modo, considerando sempre as variáveis atributo, foram 

traçadas as seguintes perguntas de partida: Qual o estilo de liderança dominante 

adoptado pelas CI’s da RRG? Existe relação entre a eficácia das CI’s e os resultados da 

empresa? São as CI’s da RRG percepcionadas pelos seus colaboradores como sendo 

capazes de contribuir na mudança organizacional?  

 

4.2. Universo do Estudo 

Neste trabalho, foi estudado o grupo do sector automóvel, Renault Retail Group, 

pois considerou-se importante conhecer as potencialidades da liderança intermédia no 

caminho identificado e estabelecido na Visão da empresa. Os eixos da Visão que serviram 

de base à construção do presente estudo são: simplificar a organização e torná-la mais 
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eficaz e, desenvolver uma gestão de mudança e de proximidade. Pretende-se assim 

estudar o estilo de liderança que fomenta a mudança organizacional – a LTrsfm – e a 

eficácia dos estilos dominantes. A RRG Lisboa contava em Abril de 2012 (à data de 

realização do inquérito) com 193 colaboradores, distribuídos por 4 estabelecimentos e 

Sede, como se segue:  

TABELA 2 - Distribuição da população total por género e por estabelecimento 

População TOTAL MULHERES HOMENS

RENAULT RETAIL GROUP LISBOA 193 24 169

SEDE + POLO CENTRAL 22 8 14

RENAULT CHELAS 77 7 70

RENAULT AREEIRO 35 3 32

RENAULT TELHEIRAS + REPUBLICA 59 6 53  
 

Foram retirados do estudo o DG da RRG Portugal, 5 directores (3 directores de 

estabelecimento, 1 director financeiro e 1 director de recursos humanos) e as 26 CI’s alvo 

do questionário (Anexo 3). Também não foram tidos em conta os colaboradores com 

reporte directo aos directores, dado estes não serem elegíveis para o presente estudo. O 

universo do nosso estudo é de 154 colaboradores (Anexo 4). 

 
4.3 – Procedimento 

Foi realizado um pedido inicial, por escrito, ao Director-Geral, apresentando os 

objectivos do estudo, a proposta de divulgação do questionário e a possibilidade de 

utilização de dados da empresa, a qual foi aceite. Mais tarde, foi enviada uma mensagem 

por correio electrónico a todos os directores, com o mesmo argumentário e a solicitar o 

seu envolvimento na divulgação do questionário às CI’s. Após concordância, foram 

abordadas pessoalmente todas as CI’s, no sentido de as envolver e levar a escolher o 

modo como pretendiam ver aplicados os questionários aos seus colaboradores. O estudo 
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e seus objectivos, foram apresentados e explicados ao colaboradores nas reuniões diárias 

de cada sector da empresa e em cada estabelecimento. O questionário, em formato de 

papel e de preenchimento facultativo, foi distribuído conjuntamente com um envelope e 

preenchido em diversas situações, consoante a decisão da chefia: em sala com 

constituição de grupos, individualmente no posto de trabalho ou em casa com devolução 

no dia seguinte. Os questionários foram aplicados no decorrer do mês de Abril de 2012. 

Na construção do questionário teve-se em linha de conta que o autor trabalhava nos 

Recursos Humanos da empresa, factor que só por si poderia inibir os participantes a 

preencher com honestidade ao questionário. Com o objectivo de redobrar a confiança dos 

colaboradores na confidencialidade das respostas, o questionário foi construído sem 

perguntas sobre dados demográficos. Visto o autor conhecer, pessoalmente, todos os 

colaboradores da empresa, criou uma lista onde anotou o nome de todos os 

colaboradores que devolveram o questionário. 

Foram distribuídos 140 questionários, dos quais, foram recolhidos 133. Dois 

questionários foram anulados por falta de preenchimento dos dados. Responderam ao 

questionário 131 pessoas, resultando numa taxa de resposta de 94% (Anexo 4). 

 
4.4. Instrumento 

Com o intuito de responder aos objectivos deste estudo, adoptaram-se duas fontes 

de informação: dados fornecidos pela Renault Retail Group referentes ao ano de 2011 e 

um questionário como instrumento de recolha de dados. A recolha foi realizada com base 

em três instrumentos que fizeram parte de um único questionário (Anexo 1). 

Foram recolhidos os dados financeiros da empresa, mais concretamente o Volume 

de Negócios e a Cotação da Performance recolhida da Avaliação de Desempenho. Os 
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dados, referentes a 2011 e utilizados neste estudo, caracterizam-se dos modos a seguir 

apresentados. 

O indicador financeiro escolhido para este estudo foi o “Volume de negócios” pois 

tende a medir com mais facilidade os resultados dos esforços colocados pelos 

responsáveis das diversas actividades. No caso dos líderes responsáveis pelas funções de 

suporte, portanto actividades não produtivas, optou-se pela utilização do resultado global 

da RRG Lisboa. Os valores apresentados neste estudo representam a % de realização face 

ao orçamento de 2011. O Orçamento da RRG é desenhado em Junho do ano A-1, o que, 

em contextos de constantes e acentuadas flutuações de mercado, corre o risco de 

rapidamente se encontrar desajustado da realidade. 

A “cotação da performance” dos líderes intermédios, foi identificada no momento 

da entrevista de AD, em que a chefia superior (na sua maioria, gestores de topo) faz uma 

apreciação quantitativa do desempenho do líder-alvo do estudo. Utiliza-se a escala de 1 a 

5, em que 1 é Insuficiente/ Fraca e 5 é Excepcional. Não são avaliados neste indicador a 

realização dos objectivos, mas sim a forma como estes foram atingidos: a gestão das 

pessoas e dos conflitos, o empenho e a motivação, a comunicação, a inovação, etc. 

A segunda fonte de informação utilizada foi um instrumento da LTrsfm e 

Transaccional, descrito no estudo de Podsakoff et al (1990). Evidências preliminares 

sugerem que este instrumento parece ser psicometricamente superior à escala mais 

frequentemente utilizada e largamente conhecida – o MLQ de Bass e Avolio (Neider & 

Schriesheim, 2011). Está construída com 28 itens numa escala de Likert de 7 pontos (1 – 

Discordo totalmente a 7 – Concordo totalmente). Os itens dividem-se em 6 categorias que 

constituem a LTrsfm (Identificar e articular uma visão; Fornecer um modelo apropriado; 

Promover a aceitação de objectivos do grupo; Expectativas de desempenho elevado; 
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Promover apoio individualizado; e, Estimulação intelectual), e 1 categoria que caracteriza 

a LTrscc (Recompensa contingencial). 

O segundo instrumento utilizado foi a versão de Muindi e Wangara, adaptação do 

“Multifactor Leadership Questionanaire” de Bass e Avolio (1989). Esta segunda parte, 

analisa uma categoria da LTrscc (Gestão por Excepção Activa) e duas categorias do estilo 

de liderança “Laissez Faire” (Gestão por Excepção Passiva e Laissez-faire). O instrumento 

foi respondido numa base de Likert de 5 pontos (0 – Nunca a 5 – Frequentemente). 

Por último, foi utilizada a escala de Eficácia de Bass (1985), constituída por 4 itens 

avaliados numa escala de Likert de 5 pontos (1- Ineficaz a 5 – Extremamente eficaz). 

A tradução dos instrumentos foi realizada simultaneamente pelo autor e por um 

tradutor profissional. Após a tradução foram adaptadas algumas expressões à cultura e 

linguagem da empresa. 

Com a recolha destes dados pretende-se conseguir estabelecer um quadro das 

avaliações percebidas e efectivas nas suas várias vertentes: 

 
FIGURA 2 – Ligação entre as avaliações percebida e efectiva 

 

 

 

 

 

O programa informático utilizado para tratamento dos dados estatísticos foi o SPSS 

Statistics versão 17.0. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados descrevem os estilos de liderança percepcionados pelos colaboradores 

em relação à sua chefia, assim como a percepção relativa aos níveis de eficácia. Este 

estudo apresenta em parte, resultados que vêm sustentar as teorias apresentadas no 

capítulo anterior e que serão agora discutidos à luz destas e das teorias sobre liderança 

intermédia.    

Os colaboradores encontram-se distribuídos por 4 estabelecimentos que 

apresentam diferentes dimensões. A Renault República neste estudo, encontra-se 

englobada na Renault Telheiras dada a sua reduzida dimensão.  

No que diz respeito ao género, a amostra é maioritariamente masculina, com um 

peso de 88%. Apenas na Sede se verifica um maior equilíbrio, tendo as mulheres um peso 

de 44% (Anexo 4). 

Quanto à faixa etária, os dados confirmam que 47,8% da população tem entre 35 e 

44 anos. A idade mínima é de 25 anos, a máxima de 59 anos, a idade média é de 42 anos e 

o desvio-padrão de 7,92. 67,4% dos colaboradores trabalham há menos de 14 anos na 

organização. As maiores antiguidades registam-se na Renault Chelas e na Sede, sendo que 

5,3% trabalham na empresa há mais de 25 anos. 

O nível de escolaridade da RRG é baixo. Dos colaboradores respondentes, 15% tem o 

1º e o 2º Ciclo do Ensino Básico, 44% tem o 3º Ciclo e 38% tem o Ensino Secundário. 

Apenas 3% tem licenciatura. De notar que 29% destas competências foram elevadas em 

2010, depois da empresa ter fomentado o regresso aos estudos através de uma parceria 

com um Centro de Novas Oportunidades. 

No que diz respeito à actividade, 67,4% dos colaboradores trabalham na área após 

venda (oficinas e armazéns de peças), 25% trabalham na área comercial, (VN e VO) e 
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apenas 7,6% em funções de suporte, como sejam a Direcção Financeira, o Marketing, a 

Distribuição, etc. 

Começou-se por aplicar o teste de esfericidade de Bartlett e a medida Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) de adequação da amostra. O resultado encontrado pela medida de KMO foi 

igual a 0,920, considerado como muito bom. O teste de esfericidade de Bartlett foi de 

4.502,049 com nível de significância de 0,000. Conclui-se pela adequação da amostra 

(Anexo 5). 

Uma vez que o questionário utiliza três escalas, analisou-se a fiabilidade das mesmas 

através do alpha de Cronbach. É classificado como tendo fiabilidade apropriada quando 

assume pelo menos 0.7, contudo em determinados cenários de investigação das ciências 

sociais, 0.6 já é considerado aceitável (Maroco e Marques, 2006). Ao examinar as 

propriedades psicométricas da escala da liderança conclui-se que apresentam elevada 

consistência interna, obtendo-se os seguintes resultados para o Alfa: 

TABELA 3 - Resultados do Alpha de Cronbach para as categorias do questionário 

CATEGORIA SUBESCALAS
ALPHA DA 

CATEGORIA

ALPHA DAS 

SUBESCALAS

0,96
Identificar e articular uma visão 0,90

Fornecer um modelo apropriado 0,90

Promover aceitação dos objectivos do grupo 0,93

Expectativas de desempenho elevado 0,63

Promover apoio individualizado 0,76

Estimulação intelectual 0,88

0,75
Recompensa contigencial 0,91

Gestão por excepção activa 0,55

0,89
Gestão por excepção passiva 0,79

Laissez-faire 0,84

0,88

QUESTIONÁRIO GLOBAL 0,94

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL

LIDERANÇA TRANSACCIONAL

LIDERANÇA LAISSEZ FAIRE

EFICÁCIA

 

O Alfa para a dimensão “Expectativas de desempenho elevado” pode ser 

considerado como questionável e o alfa da “Gestão por excepção activa” é considerado 



 27 

muito fraco. Perante a análise atenta dos itens “Corrected Item-Total Correlation”, 

conclui-se que nenhum deles é considerado redutor para que seja retirado e que a 

consistência interna das escalas não registaria melhorias significativas em termos de 

resultado final. Assim, decidiu-se pela não exclusão destas duas dimensões do estudo. 

TABELA 4 - Testes de Normalidade 

 
 

Para os vários estabelecimentos da RRG, tendo em conta a Idade, foram realizados 

testes de Normalidade, podendo concluir-se que os dados de significância dos testes são 

superiores a 0,05, logo presume-se pela normalidade da população. O teste da 

normalidade, tendo em conta a idade, resulta necessário pelo facto da idade ser 

considerado um factor importante nos estudos sobre liderança. 

Analise-se agora o resultado das hipóteses em estudo: 

 
H1 – O estilo de liderança dominante é a LTrsfm e significativamente relacionado 

com a Eficácia. 

H2 – A LTrsfm é significativamente relacionada com a LTrscc 

A Tabela 5 mostra que as médias das categorias Transformacional e Transaccional 

são semelhantes entre si embora a dispersão da primeira assuma um maior valor 

(0.69597). Constata-se a existência de um grande equilíbrio entre a LTrsfm e a LTrscc, 

onde a primeira se destaca em apenas 0,03 da segunda. A diferença não é significativa. 

Constata-se que a LF tem uma menor representação com um valor médio de 2,31.  
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TABELA 5 - Valores médios das categorias 

 
 

Procurou-se a significância entre as médias através da tabela ANOVA onde, uma vez 

mais, se indica que o valor de significância do teste F não rejeita a hipótese de que os 

valores médios das categorias sejam iguais em todos os estabelecimentos (anexo 8). Foi 

realizado o Teste de contrastes e, de seguida os Post Hoc Tests Multiple Comparisons. 

Mais uma vez, não ficaram provadas as diferenças significativas das médias. Apesar desta 

igualdade, e após leitura atenta dos dados, pode-se considerar como diferença mais 

expressiva, a amplitude positiva de resultados da Renault Areeiro face à Renault Chelas na 

categoria da LTrsfm (sig. =0,82). A Tabela 6 confirma as Hipóteses 1 e 2, o que é 

consonante com as teorias analisadas no capítulo anterior que afirmam que eficácia das 

CI’s está dependente do uso constante e equilibrado de comportamentos de LTrsfm e de 

LTrscc. 

TABELA 6 - Correlações entre categorias 
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Ao analisar as correlações, conclui-se que existe entre as três uma correlação 

positiva significativa. Isto indica que as categorias variam no mesmo sentido, ou seja, à 

medida que a LTrsfm aumenta, cresce também LTrscc, e a Eficácia o que comprova que os 

dois estilos de liderança, são mais eficazes quando associados. É expectável que o líder 

faça uma combinação destes estilos, para obter melhor desempenho dos seus 

colaboradores. No entanto, é de notar que a correlação da liderança LF é negativa não 

significativa, ou seja, caminha em sentido contrário à das outras categorias, embora com 

intensidade ligeira. 

Em termos de média global, das componentes da LTrsfm, aquelas que se evidenciam 

são a “Expectativas de desempenho elevado” e a “Promover apoio individualizado”. No 

entanto, na análise por estabelecimento, destaca-se a subescala “Promover a aceitação 

de objectivos do grupo” nas filiais do Areeiro e Telheiras (anexo 8).  

 

H3 – Nos estabelecimentos com menor número de colaboradores, o estilo de 

LTrsfm é mais evidente 

Parece ser de senso comum que equipas mais pequenas são mais próximas do seu 

líder, tendo este um maior envolvimento e influência sobre os seus colaboradores. O 

estabelecimento onde a Liderança transformacional parece ser mais evidente é a Renault 

Areeiro (35 colaboradores) seguido da Renault Telheiras (59 colaboradores), e o 

estabelecimento mais pequeno é o Pólo Central com 22 colaboradores. A análise das 

médias não nos permite confirmar a hipótese, tendo-se optado por analisar a igualdade 

de médias de populações independentes para todos os estabelecimentos (Anexo 6). O 

teste de Levene averigua se as variâncias são homogéneas na população e neste caso, não 

se rejeita a igualdade de variância. Através do T-Teste para a igualdade de médias pode-se 
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concluir que não há evidência estatística que aponta para a hipótese de as médias entre 

estabelecimentos serem diferentes (Anexo 7). A hipótese 3 não é confirmada. 

 

TABELA 7 - Valores médios das categorias por estabelecimentos  

 
 

H4 – As componentes que constituem o Carisma (ou Influência idealizada) são 

significativamente relacionadas com a Eficácia 

Achou-se a média das duas componentes do Carisma ou Influência idealizada – 

“Idealizar e articular uma visão” e “Fornecer um modelo apropriado”. Foi realizado o teste 

da correlação e seguidamente a regressão linear em que p-value =0,000 e ß=0,743 (em 

que o valor de y é o Carisma e de x é a Eficácia, confirmando-se assim a hipótese. De 

acordo com os estudos anteriormente apresentados, o surgimento de liderança 

carismática é mais propício que surja em ambientes de crise e contextos difíceis, pois 

fomenta uma visão positiva do futuro, estando frequentemente ligado à Eficácia.  

TABELA 8 - Correlação entre Carisma e Eficácia  
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Os CI’s estão frequentemente mais perto dos actores internos e externos da empresa do 

que os gestores de topo. A importância do seu conhecimento tácito tem sido muitas vezes 

negligenciada, mas o sucesso ou o fracasso de uma mudança estratégica depende em grande 

parte do modo como os CI’s interpretam, adaptam, passam a informação e influenciam as pessoas 

à sua volta (colaboradores, clientes, fornecedores, etc.). Os CI’s aproveitam o seu conhecimento 

tácito para dar sentido à mudança e compartilhá-los com os outros. (Rouleau, 2005). Assim, 

confirma-se a influência positiva nas decisões estratégicas e a existência de relações fortes entre o 

envolvimento dos CI’s na estratégia e a performance da empresa (Floyd & Wooldridge, 1994).  

 

H5 – A procura de oportunidades para a organização por parte da CI é positiva e 

significativamente relacionada com a Eficácia. 

TABELA 9 - Correlações entre a Estimulação Intelectual e a Eficácia  

 

Existe uma correlação positiva significativa entre a Eficácia e a Estimulação 

intelectual, uma das categorias da LTrsfm que fomenta a mudança e a procura de novos 

caminhos. Na análise da regressão linear, testou-se a relação confirmando a Hipótese (p-

value =0,00 e ß=0,617; y é o a Estimulação Intelectual e x é a Eficácia). 

As CI’s desempenham um papel importante na implementação de processos de 

mudança e o seu contributo é tanto maior quanto maior for o seu envolvimento nas 

estratégias definidas pela gestão de topo (Huy, 2001). Tendo em conta este pressuposto, 

parece poder-se concluir que existe um comprometimento dos CI’s da RRG com a 

mudança. 
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Estude-se agora as hipóteses que pretendem analisar os resultados da empresa, 

através das tabelas abaixo apresentadas:  

TABELA 10 - Correlações entre categorias e as variáveis da empresa  

 
 

H6 – Existe relação significativamente positiva entre a eficácia percebida e os 

resultados financeiros da empresa. 

Dos indicadores fornecidos pela empresa percebe-se que o resultado do VNeg 

obtido face ao orçamento foi de -12,3%. Analisando a correlação entre a eficácia 

percebida com os resultados financeiros da empresa conclui-se que a relação é fraca. 

Testou-se a correlação através de uma regressão linear que mais uma vez não mostrou 

evidências que permitam confirmar a hipótese (p-value =0,388 e ß=0,076; y é Eficácia e x 

é VNeg). A avaliação que os colaboradores fazem da eficácia das suas CI’s parece não ter 

em linha de conta os resultados financeiros da empresa. 

 
H7 – Existe uma relação positiva entre a LTrsfm existente e os resultados da 

cotação da performance da Avaliação de Desempenho 

A hipótese 7 não é apoiada pelos resultados da correlação já que existe uma relação 

negativa fraca entre a cotação da AD e a LTrsfm. Mais uma vez, recorreu-se à regressão 

linear que não confirma a hipótese (p-value =0,469 e ß=-0,064; y é CP e x é LTrsfm ). 
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Novamente, parecem ser evidentes as diferenças de avaliações entre colaboradores 

e chefias superiores. 

H8 – Existe relação significativamente positiva entre a eficácia percebida e a 

cotação da performance da AD. 

Através dos resultados médios dos indicadores fornecidos pela empresa, percebe-se 

que na CP, a avaliação média feita ao líder intermédio pelo seu superior foi de “Boa”, 

sendo o valor mínimo “Correcta” e máximo “Elevada”.  

Ao analisar as correlações entre a forma como os colaboradores avaliam a eficácia 

do CI e a avaliação da performance pelo superior hierárquico, conclui-se que não existe 

uma relação significativa entre as duas variáveis. Achou-se o Chi-Square (p-value=0,560) e 

posteriormente a regressão linear (p-value =0,883 e ß=0,013; y é CP e x é Eficácia). Assim, 

a Hipótese 8 não é sustentada pelos resultados, pois os resultados apresentam uma 

relação que tende para 0. Este facto poderá indicar que a forma como os colaboradores 

vêm o seu CI não é igual à forma como o seu chefe directo o vê.  

 

6 - CONCLUSÃO 

Um dos objectivos do presente estudo era averiguar se existia um estilo de liderança 

dominante entre os líderes intermédios da RRG. Os resultados obtidos não permitem que 

se conclua sobre a predominância de um estilo, já que não existem diferenças 

significativas que o comprovem. É, no entanto, importante destacar o equilíbrio existente 

entre o estilo transformacional e o transaccional entre as CI’s da RRG, assim como uma 

forte relação entre as duas lideranças e a eficácia percebida. Estes resultados parecem, 

deste modo, sustentar as teorias que indicam que a liderança transaccional reforça a 

liderança transformacional e juntas incrementam a eficácia do líder.  
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O outro objectivo do estudo era analisar a relação existente entre a eficácia das CI’s 

que é percepcionada pelos seus colaboradores e os resultados financeiros da empresa. A 

RRG, em 2011, teve resultados que ficaram aquém do orçamento, mas os colaboradores 

consideram as CI’s, na sua globalidade, eficazes. Neste caso, os dados mostraram-se 

novamente como não conclusivos, não parecendo existir uma ligação directa entre estes 

dois factores. É provável, no entanto, que os colaboradores avaliem a eficácia das chefias 

através dos esforços aplicados na procura de resultados, de novos caminhos e soluções e 

não nos resultados financeiros. Outra razão subjacente às diferenças de avaliação poderá 

ser o tempo que permeia entre as decisões e a implementação da mudança até à 

obtenção de resultados, dado que estes nem sempre são imediatos.  

Por fim, a análise dos resultados referentes às componentes da liderança 

transformacional que mais fomentam a mudança organizacional (Estimulação Intelectual 

e Carisma), e a sua estreita relação com a eficácia, parecem indiciar um 

comprometimento sério das CI’s com as intenções de mudança da RRG. 

Importa reforçar a ideia de que, hoje, os CI’s são vistos como parte integrante do 

processo da implementação da mudança e são um válido contributo na melhoria dos 

processos através da sua capacidade de comunicação e influência ascendente e 

descendente. Para que tal seja verdade, é condição fundamental que estas chefias 

estejam envolvidas e profundamente comprometidas com as decisões estratégicas de 

topo, com a missão e a visão da empresa. A competência esperada dos CI’s na gestão de 

pessoas, faz então a ponte, transferindo a informação de topo às suas equipas, 

incentivando-as a esforços adicionais e estimulando-as para o alcance das metas 

estabelecidas, através do sentimento de uma identidade colectiva e de uma convicção de 

um futuro melhor. No caso da RRG, parece seguro afirmar que as CI’s percorrem o 
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caminho desenhado pela Visão da empresa, pois ao serem percepcionados pelos seus 

colaboradores como transformacionais, demonstram que estão a contribuir para a 

eficácia da organização e para uma efectiva mudança organizacional. Mas o caminho da 

mudança é longo, sendo provável que seja necessário aguardar mais algum tempo até 

que os resultados financeiros da empresa repercutam as mudanças implementadas e a 

consequente noção de eficácia que os colaboradores têm das suas CI’s.  

 
6.1 - Limitações e Sugestões para investigações futuras  
 

Uma das limitações do trabalho é o facto do autor trabalhar nos Recursos Humanos 

da RRG. Apesar de se ter reforçado a questão da confidencialidade dos dados junto dos 

colaboradores da empresa, é provável que os dados não reflictam por completo a 

realidade. A outra limitação, são os resultados da empresa. Optou-se por considerar no 

estudo, as percentagens de realização do VNeg de 2011 face ao definido em orçamento. 

No entanto, o orçamento definiu-se em Junho de 2010 e tendo em conta as alterações 

fiscais e económicas que depois dessa data ocorreram, este ficou desajustado da 

realidade do mercado, podendo o presente estudo não reflectir os esforços das CI’s na 

procura de resultados. 

Relativamente a investigações futuras, será interessante complementar o presente 

estudo com métodos de análise qualitativa, através de entrevistas a CI’s, para melhor 

compreender os resultados extraídos do estudo. Será também importante que os 

gestores de topo avaliem as CI’s através do mesmo questionário. Para que se possam 

fazer comparações entre as percepções dos líderes e dos liderados, é importante que os 

dados sejam comparáveis. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 - Questionário 

 QUESTIONÁRIO DE LIDERANÇA  

           
O presente questionário destina-se à realização de um estudo académico na área do Comportamento 
Organizacional, no âmbito da tese de mestrado em Ciências Empresariais do ISEG. Pretende avaliar o 
estilo de liderança das chefias intermédias da Renault Retail Group. 
Trata-se se um estudo exclusivamente  académico e os dados servirão unicamente para o tratamento 
estatístico dos dados. As respostas são anónimas e confidenciais.  

  

PARTE I  
Estão descritas algumas afirmações sobre o comportamento do seu chefe directo. Classifique numa 
escala de 1 a 7, sabendo que 1 significa "Completamente em desacordo"  e o 7 significa 
"Completamente de acordo"  

 

 O meu chefe directo: 

 1 Mostra que espera muito de nós 1 2 3 4 5 6 7  

 2 Dá-me sempre um retorno positivo quando consigo um bom resultado 1 2 3 4 5 6 7  

 3 Age sem ter em consideração os meus interesses 1 2 3 4 5 6 7  

 4 Ilustra um quadro interessante sobre o futuro da nossa equipa 1 2 3 4 5 6 7  

 5 Mais do que a “dizer”, ele lidera a “fazer” 1 2 3 4 5 6 7  

 6 Faz um reconhecimento especial quando faço um bom trabalho. 1 2 3 4 5 6 7  

 7 Mostra respeito pelos meus sentimentos 1 2 3 4 5 6 7  

 8 Considero-o um modelo a seguir 1 2 3 4 5 6 7  

 9 Comporta-se de maneira atenciosa perante as minhas necessidades pessoais  1 2 3 4 5 6 7  

 10 Insiste somente em conseguir o melhor resultado 1 2 3 4 5 6 7  

 11 Trata-me sem ter em consideração os meus sentimentos 1 2 3 4 5 6 7 

  12 Tem um entendimento claro a respeito de “para onde vamos”  1 2 3 4 5 6 7 

 13 Elogia-me quando faço um trabalho acima da média 1 2 3 4 5 6 7  

 14 Não se contenta em ser o segundo melhor 1 2 3 4 5 6 7  

 15 Felicita-me pessoalmente quando faço um trabalho extraordinário 1 2 3 4 5 6 7  

 16 Fomenta a colaboração entre equipas 1 2 3 4 5 6 7  

 17 Normalmente, não valoriza os meus bons resultados 1 2 3 4 5 6 7  

 18 Inspira os outros com os seus planos para o futuro 1 2 3 4 5 6 7  

 19 Desafia-me a pensar sobre novos caminhos para velhos problemas 1 2 3 4 5 6 7  

 20 É capaz de envolver os outros nos seus ideais 1 2 3 4 5 6 7  

 21 Coloca questões que me deixam a pensar 1 2 3 4 5 6 7  

 22 Incentiva os colaboradores a serem “jogadores” de uma mesma equipa 1 2 3 4 5 6 7 

 23 Estimula-me a repensar na maneira como faço as coisas 1 2 3 4 5 6 7 

 24 Está sempre à procura de novas oportunidades para a empresa 1 2 3 4 5 6 7 
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 25 Envolve a equipa, de modo a trabalharmos todos para o mesmo objectivo 1 2 3 4 5 6 7 

 26 Lidera pelo exemplo 1 2 3 4 5 6 7 
 

 27 Tem ideias que me deixam a pensar na forma como faço o meu trabalho 1 2 3 4 5 6 7  

 28 Desenvolve a atitude e o espírito de equipa entre colaboradores 1 2 3 4 5 6 7  

 

PARTE II 

Indique qual a frequência que cada uma das afirmações seguintes se adequa mais ao seu chefe directo. 
0 - Nunca    1 - Raramente    2 - Algumas vezes    3 - Muitas vezes    4 – Frequentemente/ Sempre 

 O meu chefe directo:  

 29 Está ao corrente de todos os erros 0 1 2 3 4 

 30 Evita interferir até que os problemas se agravem 0 1 2 3 4 

 31 Dedica a sua total atenção a gerir os erros, queixas e falhas 0 1 2 3 4 

 32 Faz transparecer a ideia de que "só depois de arrombado, se põem fechaduras à 
porta" 

0 1 2 3 4 

 33 Está ausente quando se precisa dele 0 1 2 3 4 

 34 Foca a sua atenção nos erros, irregularidades e desvios aos resultados esperados 0 1 2 3 4 

 35 Evita tomar decisões 0 1 2 3 4 

 36 Demonstra que só irá agir quando os problemas se tornarem crónicos 0 1 2 3 4 

 37 Dirige a minha atenção para as falhas tendo em conta os desempenhos que se 
pretendem atingir 

0 1 2 3 4 

 38 Evita envolver-se quando surgem questões importantes 0 1 2 3 4 

 39 Espera que algo corra mal antes de agir 0 1 2 3 4 

 40 Adia responder a questões urgentes 0 1 2 3 4 

 

 

 PARTE III 

Classifique o seu chefe directo quanto à sua eficácia no trabalho e na equipa. 
5 - Extremamente eficaz    4 - Muito eficaz    3 - Eficaz    2 - Ligeiramente eficaz    1 - Ineficaz 

 
Como classifica: 

 41 A eficácia da equipa que é liderada pelo seu chefe directo 5 4 3 2 1 

 42 A eficácia da sua equipa, comparada com outras equipas onde já trabalhou 5 4 3 2 1 

 43 A eficácia do seu chefe directo em encontrar as motivações e necessidades dos seus 
colaboradores 

5 4 3 2 1 

 44 A eficácia do seu chefe directo tendo em conta as exigências da empresa 5 4 3 2 1 

  
 

 Identifique com um “X” o estabelecimento onde trabalha: 

 � RENAULT AREEIRO  � RENAULT TELHEIRAS + R. REPUBLICA 
 � RENAULT CHELAS  � POLO CENTRAL DE LISBOA 

ISEG CEMP MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO ! 
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ANEXO 2 – Organigrama RRG Lisboa 

RENAULT RETAIL 
GROUP

CONTR. FINANÇAS E 
GESTÃO RRG 

PORTUGAL

RENAULT REPÚBLICA

GESTÃO DE PEÇAS AO 
EXTERIOR

MARKETING

DISTRIBUIÇÃO VN

VENDAS VN FROTAS

VENDAS VO COMÉRCIO

CONTABILIDADE E 
FINANÇAS

PÓLO DE LISBOA

DESENVOLVIMENTO DE 
MÉTODOS E 
QUALIDADE

INFORMÁTICA

RENAULT AREEIRO RENAULT TELHEIRAS  RENAULT CHELAS 

 
 
ANEXO 3 - Distribuição das CI’s por género e por estabelecimento 
 

Chefias intermédias TOTAL MULHERES HOMENS

RENAULT RETAIL GROUP LISBOA 26 2 24

SEDE + POLO CENTRAL 5 1 4

RENAULT CHELAS 10 0 10

RENAULT AREEIRO 3 0 3

RENAULT TELHEIRAS + REPUBLICA 8 1 7
 

 
ANEXO 4 - Distribuição das respostas por género e por estabelecimento 

 

Respostas TOTAL MULHERES HOMENS

RENAULT RETAIL GROUP LISBOA 131 16 115

SEDE + POLO CENTRAL 16 7 9

RENAULT CHELAS 46 1 45

RENAULT AREEIRO 25 3 22

RENAULT TELHEIRAS + REPUBLICA 44 5 39  
 

 
ANEXO 5 - Análise factorial da escala 
Para verificar se a aplicação da análise factorial é adequada a um conjunto de dados, é necessário 

saber se a correlação existente entre as variáveis é significativa. Para tanto, deve aplicar-se o teste de 
esfericidade de Bartlett e a medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação da amostra. Quanto 
mais próximo de zero (0,000) for o nível de significância do teste de esfericidade de Bartlett, maior 
será a adequação da análise factorial para um conjunto de dados. Já na medida KMO de adequação 
da amostra, valores superiores a 0,6 indicam que os factores explicam bem a variabilidade dos dados. 
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TOTAL DAS ESCALAS 

 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL 

 

EFICÁCIA 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,816 

Approx. Chi-Square 275,068 

df 6 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

  

LIDERANÇA TRANSACCIONAL 

 

 
LAISSEZ FAIRE 

 

 

 

 

ANEXO 6 –T-TEST – Igualdade de médias 
FILIAL AREIRO / FILIAL CHELAS 

FILIAL AREEIRO / FILIAL TELHEIRAS 

 
 
FILIAL AREEIRO /POLO CENTRAL LISBOA 
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FILIAL CHELAS / FILIAL TELHEIRAS 

 
FILIAL CHELAS / POLO CENTRAL LISBOA 

 
FILIAL TELHEIRAS /POLO CENTRAL LISBOA 

 

 

ANEXO 7 – Comparações de médias por estabelecimentos 

 
 
ANEXO 8 – Valores médios das subescalas por estabelecimentos 

 

 
 

 
 
 


