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RESUMO 

 

O propósito deste estudo é definir e analisar o estilo de tomada de decisão dos 

gestores dos clubes de formação desportiva do Concelho de Almada, bem como a 

influência que variáveis como género, idade, escolaridade, número de anos na função 

e número de atletas no clube, podem ter na definição do mesmo. 

Para obter os resultados necessários para concretizar os objetivos do estudo 

foi aplicado um inquérito denominado “Decision Style Inventory”, desenvolvido por A. J. 

Rowe em 1981, traduzido e adaptado à realidade portuguesa por Pires & Colaço em 

2001. 

A população deste estudo é constituída por 44 gestores de ambos os sexos, 

com idade média de 40 anos, a maior parte com 12º ano de escolaridade, com número 

médio de anos na função entre 1 e 4 anos e que gerem clubes que em média 

possuem 151 a 300 atletas. Os gestores inquiridos exercem diversas funções dentro 

dos clubes desportivos do Concelho de Almada, sendo que a mais frequente é a 

função de Dirigente. 

Os dados encontrados neste estudo sugerem que os gestores apresentam 

como estilo preferencial de tomada de decisão o estilo Analítico. No entanto, tendo em 

consideração as pontuações atribuídas aos demais estilos chega-se à conclusão que 

não é possível definir com clareza que os gestores apresentam um estilo 

maioritariamente predominante. No que diz respeito às variáveis que poderiam 

influenciar a tomada de decisão observamos diferenças significativas de acordo com o 

nível de escolaridade e o número de atletas no clube. 

 

Palavras-chave: estilos de tomada de decisão, gestor, clubes de formação desportiva, 

comportamento humano, organizações desportivas, comportamento organizacional, 

estilo diretivo, estilo analítico, estilo conceptual, estilo comportamental. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the current study is to define and analyze the process of 

decision taking by managers of sport education clubs within the municipality of Almada, 

as well as the influence of variables - such as gender, age, education level, job 

experience, number of athletes within the club – that may be relevant in its definition. 

In obtaining the necessary results in order to define the aims of the 

aforementioned study, it has been applied the so-called “Decision Style Inventory”, 

developed by A. J. Rowe in 1981, duly translated and adapted to Portuguese reality by 

Pires & Colaço in 2001. 

44 managers of both sexes, average 40 years old, most of them with 12 years 

of scholar education, average from 1 to 4 years of job experience and managing clubs 

from 151 to 300 athletes compose the population of this study. The enquired managers 

use to perform several functions within the respective clubs, despite being director the 

most common of them. 

All data as found in this study shows the analytical style as the preferred one 

presented by the managers. In spite of this being the preferred, having into 

consideration the rates as attributed to the other styles, it is not possible at all to affirm 

any style as the prevalent. Regarding the variables that could influence the decision 

making process we can detect significant differences according to education level and 

number of athletes within the club. 

 

Key-words: decision-making styles, manager, sport education clubs, human behaviour, 

sport organizations, organizational behaviour, directive style, analytical style, 

conceptual style, behaviour style. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo insere-se no âmbito do Mestrado em Gestão do Desporto – 

Organizações Desportivas e é fruto da aplicação de um questionário aos gestores dos 

clubes de formação desportiva do Concelho de Almada com a finalidade de definir os 

estilos de tomada de decisão destes gestores. 

O comportamento organizacional consiste no estudo sistemático do 

comportamento humano que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura 

têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse 

conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional. Devido às 

constantes alterações comportamentais, as pessoas e as organizações devem 

adaptar-se então às novas exigências. 

Nas organizações aparecem frequentemente problemas que requerem 

medidas com diferentes graus de importância e complexidade para a sua resolução. 

Cabe ao gestor encontrar as estratégias que levem à solução dos problemas 

organizacionais, constituindo a resolução destes, o ponto de partida da tomada de 

decisão. Cada organização tem o seu sistema psicossocial, constituído por uma 

estrutura e pelas interações que se estabelecem em seu interior. No entanto, a sua 

dinâmica está dependente das intenções da organização, na qual se constitui, não 

sendo tarefa fácil o seu ajustamento, uma vez que implica a coordenação de recursos 

humanos, materiais e financeiros, que devem respeitar as intenções e valores da 

organização, assim como a sua tecnologia e estrutura, tenho sempre em conta as 

exigências do meio, que estão em constante alteração. 

Gerir organizações é ter competências e capacidades muito variadas como 

planear, organizar, controlar e liderar, com tudo o que têm de implícito. Mas gerir 

organizações pressupõe igualmente um conjunto de saberes: conceptuais (saber-

saber), práticos (saber-fazer), comportamentais (saber-ser ou estar). A estes últimos 

acrescentam-se ainda os saberes de inovação e desenvolvimento (saber-evoluir). 

A tomada de decisão é um tema pouco estudado por tratar-se de um processo 

humano muito complexo. A tomada de decisão é uma das atividades mais comuns e 

fundamentais das organizações. Segundo Gibson et al (2006), o ato de tomar 

decisões é o que distingue o gestor do não gestor, sendo que a qualidade dessas 

decisões é o que mede o índice da eficácia de um gestor. Ainda segundo o autor, a 
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tomada de decisão depende de vários fatores, entre eles as características da pessoa 

que as toma, pois trata-se de um processo de cariz individual. Por isso é importante 

estudar os estilos de tomada de decisão, que por serem uma das partes do processo 

de tomada de decisão podem proporcionar diferenças nas formas de planeamento e 

controlo e ouras ferramentas da gestão de uma organização. A função de um gestor 

dentro de uma organização consiste basicamente em planear, organizar, dirigir e 

controlar, sendo certo que a execução dessas tarefas obriga a um processo contínuo 

de tomadas de decisão. 

Neste sentido, verifica-se a importância deste estudo, na medida em que no 

universo das Ciências do Desporto em Portugal, observamos a inexistência de 

trabalhos científicos com enfoque no estudo dos estilos de tomada de decisão dos 

gestores dos clubes de formação desportiva. 

Portanto trata-se de uma temática bastante relevante e pertinente em que 

foram aplicados questionários aos gestores dos clubes de formação desportiva do 

Concelho de Almada. O questionário aplicado foi o Decision Style Inventory, 

desenvolvido por Rowe em 1981 e traduzido e adaptado à realidade portuguesa por 

Pires & Colaço em 2001. A análise estatística dos dados obtidos foi efetuada através 

do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.  

Esta investigação tem por objetivo geral definir o estilo de tomada de decisão 

dos gestores dos clubes de formação desportiva do Concelho de Almada e a sua 

influência em variáveis tais como o género, idade, escolaridade, número de anos na 

função e número de atletas no clube. 

Este trabalho incluirá a definição da problemática e a pertinência do seu estudo, 

suportados por um enquadramento teórico relacionado com a tomada de decisão, no 

contexto dos gestores das organizações desportivas. Seguidamente será apresentada 

a metodologia do estudo bem como os resultados obtidos com as devidas discussões 

e conclusões relativamente ao estilo de tomada de decisão dos gestores dos clubes 

de formação desportiva do Concelho de Almada. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Definição do problema 

Constantemente surgem nas organizações problemas que requerem medidas 

com diferentes níveis de importância e complexidade para a sua resolução. Neste 

sentido, cabe ao gestor encontrar as estratégias que levem à solução dos problemas 

organizacionais. Esta resolução dos problemas é o ponto de partida da tomada de 

decisão. Segundo defendem vários autores, as pessoas não assumem claramente um 

estilo de tomada de decisão, mas sim vários, dependendo da situação e do contexto. 

É possível determinar qual é o estilo dominante, bem como os que são mais de 

retaguarda e os menos preferidos. É neste sentido que podemos formular a questão 

de partida deste estudo: 

 

Qual o estilo de tomada de decisão dos gestores dos clubes de formação 

desportiva do Concelho de Almada? 

 

Com este estudo será possível perceber se o gestor desportivo possui 

realmente um estilo de tomada de decisão bem definido, ou se não apresenta nenhum 

estilo claro mas apenas tendências. Também será possível apurar e perceber até que 

ponto variáveis como género, idade, escolaridade, número de anos na função e 

número de atletas no clube influenciam o processo de tomada de decisão e se existem 

diferenças significativas de estilos dentro de cada uma dessas variáveis e se de certa 

forma há ou não ligação entre essas variáveis e os estilos. 
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2.2. Objetivos do estudo 

O objetivo geral deste estudo é definir o estilo de tomada de decisão dos 

gestores dos clubes de formação desportiva do Concelho de Almada. 

Os objetivos específicos deste estudo são perceber de que forma o estilo de 

tomada de decisão dos gestores dos clubes de formação desportiva poderá ser 

influenciado por variáveis como o género, idade, escolaridade, número de anos na 

função e número de atletas no clube. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Comportamento humano 

A alteração do comportamento humano iniciou-se com a revolução industrial 

ocorrida em Inglaterra em meados do século XVIII com a passagem do modo de 

produção artesanal para o industrial. No modo de produção artesanal, o artesão 

cuidava de todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até à comercialização 

do produto final, já no processo industrial, os trabalhadores passaram a controlar 

máquinas, perdendo assim o controlo do processo de produção e passaram a 

trabalhar para um patrão que tinha em seu poder as matérias-primas, todo o 

maquinário de produção, o produto final e retinha para si o lucro. Esse foi o momento 

de passagem que marca o ponto culminante de uma evolução tecnológica, econômica 

e social. 

Com o surgimento das fábricas e a necessidade de recursos humanos, muitas 

famílias migraram do meio rural para as cidades em busca de melhores condições de 

vida, fazendo com que as indústrias ficassem mais organizadas e estruturadas no 

modo da gestão. 

As pessoas ao compartilharem seus sentimentos a respeito de uma 

organização, de alguma maneira, a afetam de forma positiva ou negativa e alteram o 

comportamento humano. (Maximiano, 1992) 

Com todas as alterações no comportamento humano, devido às migrações, ao 

surgimento de novas formas de vida, à “luta” pela sobrevivência e às melhorias na 

qualidade de vida, surgem as organizações. Daremos uma maior ênfase às 

organizações no próximo ponto. 

 

 

3.2. As organizações 

Podemos encontrar na literatura, diversas definições sobre as organizações, 

mas de uma forma geral pode-se dizer que uma organização é constituída por duas ou 

mais pessoas que realizam tarefas em grupo ou individualmente, de forma coordenada 
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e controlada, atuando em um determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir 

objetivos pré-determinados através da atribuição de meios e recursos disponíveis, 

liderados ou não por alguém com as funções de planear, organizar, liderar e controlar. 

As organizações são feitas por homens e mulheres que pensam, decidem, 

usam recursos e executam funções visando um objetivo determinado, sendo 

semelhante ao funcionamento do corpo humano, em que os diversos órgãos, 

aparelhos e membros, exercem de forma coordenada certas funções que perseguem 

fins específicos, coordenados por um centro de decisão, uma liderança em tudo 

equivalente ao que se passa em uma organização. (Fernandes, 2009) 

Segundo Maximiano (1992) uma organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos, onde é possível 

alcançar objetivos que seriam intangíveis a uma única pessoa. Sendo assim, podemos 

pensar que uma organização é o conjunto de pessoas que exercem funções 

orientadas e lideradas, em “benefício” da população. Este pensamento vai de encontro 

com a afirmação de Bilhim (2006), onde diz que a organização é uma entidade social 

conscientemente coordenada, com uma fronteira relativamente identificável, que 

funciona numa base relativamente contínua, tendo em vista a realização de objetivos 

comuns. As relações entre as pessoas devem ser de cooperação, com ações 

formalmente coordenadas e com funções diferenciadas e com uma hierarquia bem 

definida. 

“O desenvolvimento das organizações constitui 

uma das características das sociedades modernas. 

Com efeito, todos somos doravante levados a 

passar uma parte muito grande da nossa vida em 

contacto com organizações, quer sejam 

estabelecimentos de formação, administração ou 

empresas. Parece, portanto difícil observar as 

actividades e comportamentos humanos, tentar 

compreendê-los, sem termos em conta um dos 

seus quadros de expressão quotidiana: as 

organizações”. (Filleau & Marques-Ripoull, 2002) 

Para garantir a sobrevivência de uma organização, é suposto que haja um 

cumprimento das tarefas propostas, seguindo um fluxo hierárquico das decisões com 

vista a atingir os objetivos da qual são a razão da existência da organização. Cabe aos 
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gestores das organizações, realizar o controlo e tomar as decisões de forma a garantir 

o desenvolvimento da organização. 

Para Mintzberg1 no topo da estrutura de uma organização está o seu vértice 

estratégico, onde se encontram os principais gestores. É aqui que são tomadas as 

principais decisões que fazem cumprir a missão da organização. 

Podemos então concluir que uma organização é composta por todo um “corpo” 

envolto pelo ambiente. Assim descrevemos o “corpo” como sendo desde o centro 

operacional, que são os profissionais que fazem as prestações de serviços e realizam 

a produção, passando por uma linha hierárquica onde são estabelecidas as ligações 

entre os gestores e o centro operacional, os gestores que tomam as principais 

decisões de acordo com as pressões do ambiente envolvente à organização. 

Vimos então que a organização é composta por pessoas com objetivos comuns, 

onde todo este trabalho individual e/ou coletivo é desenvolvido para alcançar os 

objetivos determinados, o que gera dentro da organização vários comportamentos. 

 

 

3.3. Comportamento organizacional 

O comportamento organizacional é a ligação psicológica entre o homem e a 

organização na qual está inserido. Diversos autores defendem que as pessoas, as 

estruturas e o ambiente fazem parte da organização e que para entender o 

comportamento organizacional é necessário entender toda a estrutura envolvente. 

Sendo assim, podemos dizer que pessoas são os trabalhadores com objetivos comuns 

e definidos a alcançar, as estruturas são as formas de relacionamento formais e/ou 

informais entre os trabalhadores, com uma hierarquia bem definida e o ambiente é o 

meio envolvente, governo, família e outros.  

Para Bertrand & Guillement (1994) os principais elementos de uma 

organização são demonstrados pelos seus: 

· Subsistema tecnocognitivo: representa os valores e as finalidades da 

organização; 

                                                           
1 Citado por Fernandes, F. (2009). 
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· Subsistema psicossocial: relacionamento, convívio entre as pessoas, é 

a parte social dentro da organização; 

· Subsistema estrutural: divisão formal e informal do trabalho que 

atendem todas as necessidades do meio em que estão inseridos; 

· Subsistema de gestão: planificação, coordenação e controlo. 

Robbins (2002) diz que para entender o comportamento organizacional é 

preciso o envolvimento de várias disciplinas como Psicologia, Psicologia Social, 

Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas. 

O comportamento organizacional é o estudo constante do comportamento 

humano, com foco nas atitudes e nas ações das pessoas, a capacidade de rentabilizar 

a produtividade, aumentar a fidelização e a assiduidade dos trabalhadores e promover 

a cidadania organizacional. 

As organizações geram temas de diversos estudos e é um consenso entre os 

autores de que as organizações proporcionam atualmente na nossa vida, uma série de 

contributos a nível da saúde, educação, desporto, lazer e benefícios profissionais. Em 

um estudo realizado por Miragaia (2008), a autora diz que devemos compreender o 

funcionamento das organizações para proporcionar um aumento na qualidade de vida 

do homem. 

Devido às constantes alterações comportamentais, as pessoas e as 

organizações devem se adaptar às novas exigências e principalmente, com as 

mudanças culturais sofridas com as migrações, o principal desafio é a adaptação entre 

as pessoas. Isso nota-se mais facilmente quando há alterações dos gestores, onde o 

“novo” gestor deve adaptar o seu estilo de liderança à cultura da nova organização. 

(Robbins, 2002) 

Até o momento falamos das organizações como um todo, de forma geral, mas 

sabemos que as organizações desportivas têm um grande diferencial das outras 

organizações. Falaremos a seguir de uma forma mais direta, objetiva e aprofundada 

de forma expressar essa diferença organizacional e a gestão, visando o lado 

desportivo. 
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3.4. As organizações desportivas e seus gestores 

Uma organização desportiva tem a mesma estrutura que as outras 

organizações, são formadas por pessoas, de forma controlada e organizada, com 

objetivos comuns a alcançar. Mas o que difere uma organização desportiva das outras 

organizações é sem dúvida os objetivos a alcançar e a sua gestão. 

Podemos ainda acrescentar que a prática desportiva requer instalações que 

sejam próprias para as atividades propostas e quando a atividade desportiva está 

diretamente relacionado com a natureza, ao ar livre, estes espaços devem ser 

propícios e preparados às práticas a desenvolver. São as organizações desportivas a 

preparar, desenvolver e manter os espaços aptos ao desporto. 

Cunha L. M., (2007) identifica as instalações desportivas como um espaço 

artificial, em locais urbanos, específicos da prática de atividades desportivas em 

espaços delimitados. Diz ainda que a função fundamental das instalações desportivas 

é a de oferecer de forma continuada a possibilidade de realizar a prática desportiva, de 

forma a ultrapassar as condições impostas pelos rigores do clima. 

 

 

3.4.1. Gestores das organizações desportivas 

A gestão pode assumir diversos significados em diferentes contextos, por 

exemplo, um gestor financeiro pode encontrar alguma dificuldade em assumir a 

existência e importância de um gestor desportivo, por outro lado, um gestor desportivo 

poderá ter dificuldades em assumir que a gestão seja reduzida à simples aplicações 

financeiras. 

Por muitas vezes trabalhar com gestão desportiva não requer uma 

especialização no âmbito desportivo, pois são vistas como, nada mais do que as 

funções de um gestor de empresas, adaptadas às particularidades de uma empresa 

desportiva. 

A dimensão da organização desportiva pode ser relevante para a diferenciação 

dos seus gestores. Em clubes com dimensões consideráveis já é comum verificar que 

possuem em funcionamento, uma estrutura que lhes permite separar a “Direção” da 

“Gestão”. Por outro lado, também é frequente em clubes, que apesar de terem 



Estilos de Tomada de Decisão                                                                Clubes Desportivos de Almada  

 

18 

 

dimensão e resultados, mas que tenham nascido de uma ideia ou projeto de uma 

pessoa, são fundidas às funções de direção e gestão. 

Para Pires & Lopes (2001) refere que gerir um hospital, uma fábrica ou uma 

empresa de serviços de limpeza, não é a mesma coisa que gerir uma federação 

desportiva. Quem disser o contrário está completamente à parte daquilo que se passa 

no mundo do desporto. 

Ao desenvolver funções como gestor desportivo, é fundamental ter como 

estrutura do seu trabalho e como forma de avaliar o seu desempenho, o planeamento 

estratégico, a gestão dos recursos humanos, o planeamento financeiro e a gestão do 

sistema de informação. Como são muito alargadas as funções da pessoa que vai “à 

frente” de um clube desportivo, seria imprescindível possuir algum conhecimento, não 

apenas como gestor de empresas, mas também deve ter conhecimentos desportivos, 

saber as necessidades que a modalidade desportiva inerente ao clube necessita. 

Os indivíduos que trabalham com atividade física, como especialistas e 

profissionais que são, devem fazer uma gestão eficaz das organizações desportivas e 

das atividades de tempo livre. Se, por um lado, nos últimos tempos, os empregos 

especializados neste âmbito aumentaram cada vez mais e são mais diversificados, é 

triste constatar o pouco preparo dos gestores. Aparentemente há sempre o mito da 

antiguidade ou o simples facto de ter pertencido por muitos anos a uma mesma 

organização desportiva, que constituem os principais critérios, para não falar os únicos, 

de seleção dos gestores. De fato, no campo da atividade física e desportiva, a maioria 

dos gestores não são nomeados em função do seu preparo profissional para a gestão 

desportiva, mas porque pertencem há algum tempo ao organismo em questão. 

(Soucie, 2002) 

Portanto, deveríamos qualificar o gestor desportivo como uma profissão 

inserida no mundo desportivo, com formações e qualificações específicas para 

desenvolver a função e não como acontece na maioria das vezes nos dias atuais. 

O gestor de uma organização desportiva deve: 

· Conhecer a fundo a missão e os objetivos; 

· Conhecer a história, cultura e os valores; 

· Participar pessoalmente de todo o processo com compromisso e 

dedicação; 
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· Ter uma perspetiva estratégica do projeto do clube enquanto 

organização, na sua posição de decisor competente; 

· Ser motivado e determinado com visão a longo prazo; 

· Ter capacidade de planear, organizar, dirigir e controlar todas as 

atividades do clube, ou de delegar a alguém com capacidade para 

desenvolvê-las e motivar os seus colaboradores; 

· Manter-se atualizado com formações contínuas; 

· Aceitar as experiências de outros colaboradores como contributo às 

atividades do clube e ser recetivo as novas realidades causadas 

pela globalização; 

· Ter a capacidade de promover a satisfação dos desportistas, dos 

patrocinadores e dos recursos humanos, de acordo com os objetivos 

propostos inicialmente, respeitando as normas de qualidade e 

segurança e sem desperdício de recursos; 

· Criar e inovar no sentido de solucionar os problemas e criar 

vantagens competitivas, com os olhos postos no futuro e na 

sustentabilidade do clube; 

· Ter responsabilidade social e organizacional pelos temas do 

ambiente, sociedade, ética, formação, saúde e família; 

· Ter a capacidade de propor novas soluções perante a nova 

realidade da sociedade, dos patrocinadores, dos desportistas; 

· Gerir a “cultura do clube”, de acordo com o seu conhecimento 

organizacional e o seu capital intelectual, do melhor modo. 

Cabe aos gestores das organizações serem mais ativos e criativos para as 

mesmas se mantenham. De acordo com Porter (1999) as organizações devem estar 

em constantes alterações, potencializando as capacidades de inovação. 

Como sabemos, os resultados dos desportistas do clube são o produto base 

para a organização, por isso, é essencial que cada um desempenhe a sua função, 

com o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 
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3.4.2. Gestores dos pequenos clubes de formação 

Os clubes de formação desportiva na atualidade são um dos responsáveis pela 

formação social dos jovens, influências junto à comunidade envolvente e promoção de 

serviços de ocupação dos tempos livres. Estes pequenos clubes possuem equipas 

desportivas que participam em competições federadas e a sua forma de atuação é 

como uma empresa, muitas vezes sem fins lucrativos, seu órgão de gestão trabalha 

de forma voluntária. O dinheiro provém das cotas mensais dos sócios, atletas e outras 

empresas que contribuem com patrocínio estampado nos uniformes de jogo. 

Muitos clubes desportivos unem as funções de direção e gestão, o que requer 

um maior conhecimento de formação empresarial, mas nos casos de clubes de 

pequenas dimensões, estas funções podem ser entregues a pessoas apenas por 

conveniência, interesses ou por ter resultados desportivos com alguma relevância. 

Na generalidade dos clubes pequenos, é constatada uma falta de preparação 

adequada por parte dos gestores à frente das organizações desportivas, persistindo 

com a ideia de que qualquer pessoa pode gerir uma empresa desportiva. (Soucie, 

2002) 

Os gestores dos pequenos clubes desportivos, como já foi referido 

anteriormente, não necessariamente são habilitados em gestão ou mesmo em gestão 

desportiva. Muitos são “amantes” do desporto, ex-atletas, empresários, funcionários 

públicos e outras profissões variadas, ligadas ou não ao desporto. 

Sabemos que, o futuro desportivo dos jovens, inicia nestes clubes pequenos de 

formação desportiva, por algumas vezes, com poucos recursos financeiros, mas com 

recursos humanos dedicados e motivados para exercerem as suas funções. 

Depois de toda esta abordagem sobre as organizações, clubes desportivos de 

formação, gestor e gestor desportivo, falaremos a seguir sobre a mais importante 

função dos gestores, a tomada de decisão. 
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3.5. Tomada de decisão 

Durante toda a nossa vida, a todo momento, estamos sempre tomando 

decisões e a decisão está presente também nas empresas, nas associações 

comunitárias, nos ministérios, nos governos, nos clubes desportivos, nas organizações, 

ou seja, as decisões estão presentes no cotidiano das pessoas e de todas as 

entidades públicas ou privadas, singulares ou coletivas. No dicionário da língua 

portuguesa, “decidir” é: determinar o que deve ser feito; tomar uma decisão (sobre). 

Quando falamos em tomadas de decisão, estamos a pensar na resolução de 

um determinado “problema”. Nas organizações, os gestores decidem com base nas 

informações recebidas pela estrutura estabelecida dentro da própria organização 

sendo esta decisão uma resolução de problemas ou a criação de uma vantagem 

competitiva. 

De acordo com Gibson et al (2006) em uma organização a decisão deve ser 

um mecanismo para a resolução de um problema ou para atingir um resultado 

planeado. 

Para Herbert A. Simon 2  a decisão representa o processo pelo qual uma 

alternativa de comportamento ou estratégia é selecionada e realizada em determinado 

momento. 

Cunha & Rego (2003) definem que a tomada de decisão é como um processo 

de identificação e resolução de problemas, multifacetado e omnipresente nas 

organizações, a nível individual, grupal e organizacional. 

No estudo realizado por Miragaia (2008), ao falar sobre as tomadas de decisão, 

a autora diz: “É usual atribuir-se uma certa conotação negativa quando se faz 

referência ao aparecimento de um problema no funcionamento de uma determinada 

organização.” No mesmo estudo, entende-se que este “problema” se não for 

reconhecido como ameaça à organização, pode representar uma oportunidade de 

crescimento ou de desenvolvimento da organização. Refere-se ainda que “… para se 

tomar uma decisão é necessário definir se a abordagem para esse problema é como 

se ele constituísse uma ameaça ou uma oportunidade que pode possibilitar o alcance 

de novos patamares de inovação”. 

A tomada de decisão é fundamental para a concretização dos objetivos e do 

desenvolvimento das organizações. Essas decisões normalmente são tomas por uma 
                                                           
2  Citado por Albuquerque, A. F., & Escrivão Filho, E. (2005). 
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pessoa, “o gestor”, e tem como base as informações recebidas (relatórios, declarações 

entre outras formas de comunicação) e pelo comportamento individual ou coletivo das 

pessoas envolvidas na organização. 

Para além da parte estruturada e científica da tomada de decisão, existem 

outros aspetos que podem contribuir e influenciar, são eles: 

· Intuição, emoção e improvisação; 

· O desejo e a realização pessoal; 

· Algumas situações semelhantes ocorridas no passado; 

· Influência dos valores e estratégias de outros gestores; 

· A ética pessoal e profissional; 

· Certeza e frustrações. 

A tomada de decisão é o momento que o decisor seleciona o seu curso de 

ação, que lhe permita de forma mais adequada atingir os objetivos pré-determinados. 

Cunha & Rego (2003) dizem que podem haver decisões fáceis e com procedimentos 

padronizados, também há decisões com um processo lento, complexo e confuso. Há 

ainda casos que aparentemente podem parecer fáceis, e por alguma razão o decisor 

acaba por não tomar uma decisão ou pode decidir mal. Isto deve-se à racionalidade 

limitada dos seres humanos, que tendem assim a ter decisões precipitadas, erradas, 

absurdas, mesmo quando há razões óbvias para seguir um determinado curso de 

ação. 

Simon3 estudou um simples problema clássico de distribuição orçamental na 

administração do lazer público de Milwaukee, que se dividia entre o Conselho Escolar 

e o Departamento de Parques. O autor verificou que uma simples decisão de distribuir 

recursos entre as duas divisões era tomada pelas preferências e fidelidades do decisor, 

contrariando o que dizem os manuais de economia, investir no que traz melhores 

resultados. 

Para Mintzberg 4  em pequenas empresas, deveres que envolvem papéis 

interpessoais às vezes podem ser de rotina, com envolvimento pouco sério na 

comunicação e não sendo uma tomada de decisão importante. No entanto, eles são 

importantes para o bom funcionamento de uma organização e não podem ser 

ignorados pelo gerente. 

                                                           
3 Citado por Albuquerque, A. F., & Escrivão Filho, E. (2005). 
4 Citado por Pugh, D. S. (1990) 
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Nos clubes de formação desportiva, por vezes as tomadas de decisão são 

tomadas em conjunto, devido à facilidade, à estrutura do corpo de gestores e à 

proximidade dos “gestores”, o que faz com que todo o processo da tomada de decisão 

seja facilitado e tomado em conjunto. 

 

 

3.5.1. O processo de tomada de decisão 

O processo de tomada de decisão seja nas organizações, federações 

desportivas, empresas, clubes de formação ou em qualquer estrutura gerida por 

alguém, é o processo que pode definir a sobrevivência da própria instituição. Neste 

processo as decisões são os meios que o gestor tem para tentar atingir ou traçar o 

caminho estratégico para alcançar os objetivos pré-determinados. 

Para Simon5 a tomada de decisão é um processo individual do gestor, sendo 

compreendida em três fases: 

· Identificar a situação que exige a tomada de decisão; 

· Descobrir os diversos cursos de ação disponíveis; 

· Escolher o curso de ação mais adequado. 

O mesmo autor indica ainda que cada pessoa participa nas tomadas de 

decisão de acordo com a sua personalidade, motivação e as atitudes em formular uma 

opinião. Os gestores tomam as decisões em conjunto com as pessoas envolventes na 

organização. 

É comum encontrar na literatura que no passado, a tomada de decisão era 

baseada na matemática e na estatística, nas técnicas quantitativas e repetitivas, sendo 

considerada um processo lógico, em que os decisores tentavam maximizar os seus 

objetivos utilizando um conjunto de passos de forma ordenada. 

Não existe acordo geral e universal sobre o que é uma boa decisão, para uns, 

uma boa decisão é uma escolha feita em consenso entre vários decisores, para outros, 

é uma escolha que não provoca reações desfavoráveis aos que são afetados pela 

ação da decisão, ainda em outros casos, é a escolha que oferece as melhores 

garantias de cumprimento dos objetivos. 

                                                           
5 Citado por Gibson et al (2006) 
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Cunha & Rego (2003) identificam o processo de decisão em quatro fases, 

sendo elas, identificação do problema, preparação da decisão, tomada da decisão e 

implementação da decisão. 

Gibson et al (2006), defendem que o processo de tomada de decisão é um 

processo sequêncial que obedece a um conjunto de práticas que permitem eliminar as 

possíveis deficiências deste mesmo processo, que não se apresenta como um 

procedimento fixo mas sim como um processo sequencial, sendo estes: 

· Estabelecimento de metas e objetivos organizacionais específicos e 

avaliação dos resultados; 

· Identificação dos problemas que atrapalham a realização de tais metas 

e objetivos (problemas de oportunidade, de crise e de rotina); 

· Desenvolvimento de alternativas (possíveis soluções para os 

problemas); 

· Avaliação das alternativas (a relação alternativa-resultado é baseada 

em três situações possíveis – certeza, risco e incerteza); 

· Escolha da alternativa com maior probabilidade de otimização dos 

objetivos; 

· Implementação da decisão, utilizando métodos eficazes de 

comunicação; 

· Controlo e avaliação periódica da decisão (verificar se os resultados 

reais são compatíveis com os previstos). 

 

Um exemplo típico é o modelo de Mintzberg (1979) que tem os seguintes 

passos: identificação do problema, procura de informação, geração de soluções 

possíveis, avaliação de alternativas, seleção e implementação da decisão. Este 

modelo pode ser verificado na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo simplificado de fases de Mintzberg (1979) 

 

O processo de tomada de decisão é fundamental para a sobrevivência de 

qualquer organização. As decisões são muitas vezes tomadas com base nas 

informações recebidas por parte da estrutura organizacional, do comportamento 

individual das pessoas envolventes e dos grupos decisores. 

É importante salientar que no momento da tomada de decisão, o decisor está 

envolvido por diversas “pressões” éticas, morais e intelectuais. Esta decisão envolve 

muito mais que aspetos racionais mas também a intuição, improvisação, certezas e 

frustrações fazem parte das decisões. 

As decisões podem ser programadas e não programadas. As programadas, 

são repetitivas, de rotina, pode ser de um resultado de experiências de todo um 

processo administrativo que prescreve o modo de lidar com o problema. As não 

programadas, fogem da rotina, não são beneficiadas com experiências anteriores, não 

são possíveis de resultados programados e definidos com procedimentos corriqueiros, 

podem ser decisões tão importantes que não podem ser tratadas de forma simples. A 

grande diferença entre as duas formas de decisão é que enquanto a programada é 

corriqueira, é repetitiva e acontece todos os dias, a não programada requer 

criatividade, inovação e risco. Em conformidade Cunha & Rego (2003) que dizem que 

apesar de existirem muitas decisões fáceis que seguem os procedimentos 

padronizados, também há decisões em que o processo é mais lento, complexo e 

confuso. Ferreira et al (2011) completam ao dizer que quanto menos familiares, mais 
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instáveis e complexos forem os problemas, mais requerem uma estratégia de decisão 

mais analítica e lenta. 

 

 

3.5.2. Classificação da decisão 

Como já vimos, a tomada de decisão pode ser feita de forma individual ou em 

grupo. Em ambos os casos, os fatores de contexto organizacional afetam tanto o 

processo, como o resultado da decisão. 

As decisões podem ser classificadas de diferentes modos, considerando 

diferentes autores Os vários estudos desenvolveram modelos teóricos que pretendem 

dar resposta aos problemas organizacionais, cada vez mais complexos. 

Quando um decisor age de forma individual, o modelo da sua tomada de 

decisão é racional, sendo fundamentada em interesses e preferências próprias. O 

decisor possui um conjunto de alternativas de ação e conhece as consequências e o 

valor de utilidade de cada uma, o que permite a comparação entre elas. 

Com o modelo racional, o decisor orienta-se pelos seguintes pontos: definir o 

problema, identificar os critérios de decisão, atribuir um coeficiente de importância a 

cada critério, criar alternativas, classificar cada alternativa quanto aos critérios e 

cálculo de uma ótima decisão. A consequência de todo esse processo é que o decisor 

possui a capacidade de realizar uma previsão das consequências da decisão e de 

atribuir uma escala de importância a essas consequências. 

Ferreira et al. (2011) entendem que o modelo racional é um modelo normativo 

de dificil aplicabilidade, sendo este modelo viável, se os decisores estivessem em 

posse de toda a informação referente ao processo decisório, o que não acontece na 

maioria dos casos. Para ultrapassar esta lacuna, apresentam a teoria da racionalidade 

limitada que defende, não a procura da ótima decisão, mas uma decisão satisfatória. 

Por outro lado, as decisões tomadas em grupo têm sido criticadas por serem 

improdutivas e frustrantes. Todas as ideias negativas das decisões em grupo são pelo 

facto de serem lentas, inadequadas ou constantemente adiadas. 
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Alguns estudos têm demonstrado que cada vez mais os grupos são 

responsáveis pelas tomadas de decisões nas organizações e que atingem níveis de 

qualidade superiores às decisões tomadas de forma individual. 

A qualidade da decisão em grupo depende das capacidades individuais de 

cada um, da qualidade da informação partilhada, da forma em que o grupo está 

organizado e da natureza do problema. 

Ao realizar uma comparação entre as tomadas de decisão individual e em 

grupo, podemos verificar que muitos autores indicam que as decisões tomadas em 

grupo são mais eficazes. Gibson et al (2006) dizem que os grupos geralmente levam 

mais tempo para decidir do que um único indivíduo a decidir. No entanto, o reforço 

mútuo da interação entre o grupo, resulta em melhores decisões. Quando os trabalhos 

são realizados em um único sentido, de forma organizada e cooperativa, as decisões 

concetuais são melhores do que as decisões individuais. 

Herbert Simon 6  classifica as decisões em programadas, que envolvem 

procedimentos de rotina e repetitivos e não programadas, necessárias para resolver 

problemas complexos e únicos. 

Relacionando as duas classificações, pode-se afirmar que, na maioria das 

organizações, grande parte das decisões são tomadas por grupos. Frequentemente os 

gestores reúnem-se em grupos a fim de encontrar e combinar avaliações para as 

situações que estão a ser enfrentadas. Isso ocorre essencialmente com problemas 

não programados, que são novos e envolvem muita incerteza em relação aos 

resultados. Normalmente nas organizações as decisões não programadas são 

tomadas em grupo e não por uma única pessoa. 

 

 

3.5.3. Modelos de tomada de decisão 

Muitos autores têm apresentado diversos modelos de tomada de decisão, onde 

foram destacados três modelos: 

· Racional – é o modelo de escolhas consistentes, o decisor deve ser 

objetivo e lógico. “Pensar primeiro”. 

                                                           
6 Citado por Gibson et al (2006) 
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· Intuitiva – é o modelo baseado nas experiências e no conhecimento. 

“Ver Primeiro” 

· Improvisada – é um modelo pouco defendido, este modelo é por vezes 

utilizado em resposta de uma oportunidade inesperada. “Fazer primeiro”. 

Pfeffer (1981)7 apresenta uma classificação semelhante, considerando quatro 

modelos: racional, burocrático, político e anarquia organizada. Koopman (1993) 8 

apresenta, por sua vez, também quatro os modelos de tomada de decisão estratégica: 

neo-racional, burocrático, arena e fim aberto. Estes modelos permitem aos decisores 

diversificar as estratégias de decisão, conforme as variáveis situacionais de contexto 

organizacional, podendo assim o decisor optar pelo modelo a adotar consoante o 

contexto organizacional. 

O modelo neo-racional, define-se pela elevada centralização das decisões, 

menores formalidades nos procedimentos e baixo nível de conflitos entre os órgãos de 

gestão, sendo que as decisões são na maioria das vezes tomadas ou orientadas pelo 

gestor de topo. As decisões normalmente são pouco complexas e é o modelo mais 

adotado pelas organizações de estruturas simples ou por pequenas entidades onde o 

proprietário é quem decide o vértice estratégico. 

O modelo burocrático como o próprio nome já diz, é mais complexo, com um 

elevado nível de formalidades, regras e formas de controlo. Por norma os 

procedimentos estão predefinidos e o processo da tomada de decisão de forma 

programada permite explorar várias alternativas que são apresentadas pelos vários 

gestores ao longo do processo. Quando surgem decisões não programadas, este 

modelo é alterado temporariamente para o modelo neo-racional, centralizando o pode 

decisivo. 

O modelo de arena é utilizado onde o poder de decisão se distribui por grupos 

de interesse, com predominância de uma estrutura descentralizada, pois existem 

amplos poderes de controlo em todo o corpo de gestores. Sendo um processo político, 

a negociação também faz parte do processo da tomada de decisão, no entanto, o que 

está por trás desta conceção não é a decisão mais eficaz, mas aquela que mais 

agrada aos decisores e aos grupos por eles representados. 

O modelo de fim aberto é utilizado por organizações em que os decisores têm 

necessidade de reagir às exigências de uma estrutura complexa e dinâmica, na qual 

                                                           
7
 Citado por Gibson et al (2006) 

8
 Citado por Cunha & Rego (2003) 
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os problemas ganham novos contornos, à medida que se efetuam novas escolhas. 

Deste modo, os objetivos das decisões são pouco claros e o processo de tomada de 

decisão não obedece a uma sequência de etapas. Nas organizações que utilizam este 

modelo, é usual a formação de equipas de projeto para dar uma resposta em sintonia 

com o contexto, tirando partido da informação dos peritos. A flexibilidade e o seu 

carácter aleatório permitem encontrar oportunidades de escolha que favorecem 

decisões inovadoras. 

As decisões são escolhas tomadas com base em propósitos, são ações 

orientadas para determinado objetivo e o alcance deste determina a eficiência do 

processo de tomada de decisão. Klein (1998) indica que os modelos decisórios 

padronizados são inúteis, pois em um momento de pressão, pouco tempo disponível, 

falta de informação, falta de experiências anteriores, o indivíduo é levado a confiar no 

seu instinto e que tudo acaba influenciando o decisor. 

Para este autor, a simulação mental é uma ferramenta poderosa para usar os 

pontos de alavanca de forma a suportar a improvisação e os peritos são capazes de 

improvisar melhor do que os principiantes na tomada de decisão. 

Com base em diversos estudos, um alto índice de incerteza, onde os indivíduos 

podem, mas não necessariamente, avaliar diferentes cenários, Klein (1998) criou o 

modelo de tomada de decisão da primeira opção identificada. 

Segundo o mesmo autor, criou-se uma ideia de que a decisão, quando tomada 

de forma impulsiva, e não analítica, é ruim. No entanto, a forma racional que é 

utilizada em outros modelos não se aplica em grande parte das situações reais de 

tomada de decisão, pois não contemplam outros fatores que influenciam o processo, 

como tempo, grau de incerteza, ambiente, experiência do indivíduo, intuição, entre 

outros e este modelo fornece elementos para melhor compreender a tomada de 

decisão pela intuição, possuindo algumas vantagens quando comparada com o 

modelo de decisão racional: 

· Deve resultar em decisões confiáveis (o mesmo resultado para a 

mesma análise); 

· É quantitativo; 

· Ajuda os principiantes a determinar o que não sabem; 

· É rigoroso; 

· É uma estratégia geral, que pode ser aplicada em diferentes situações. 
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Tudo isso baseia-se na ideia de que o indivíduo quando colocado em uma 

situação que exige uma rápida reposta, o decisor acaba por elaborar alguns cenários, 

escolhendo o primeiro, decidindo de forma rápida, sem nenhuma análise formal. 

Todo este processo acontece em uma simulação mental dos resultados da 

respetiva decisão, essa pessoa tem a oportunidade de evitar pontos fracos. De acordo 

com este modelo, a estratégia utilizada pode ser melhorada durante a execução. 

De acordo com Klein (1998) este modelo de tomada de decisão se aplica a 

casos onde: 

· Há uma alta pressão de tempo, onde não se permite que o indivíduo 

faça uma análise mais demorada, mesmo mental, de cursos de ação 

possíveis; 

· As pessoas envolvidas têm experiência no ramo em que atuam, desta 

forma sentem-se mais confortáveis a tomar decisões rápidas; 

· As condições do ambiente são muito dinâmicas, onde há um alto nível 

de incerteza; 

· Os objetivos não estão bem definidos, o que não permite a definição 

clara dos critérios a serem utilizados para a escolha de diferentes 

cursos de ação. 

Este modelo que foi desenvolvido é indicado para situações dinâmicas, rápidas 

e incertas. Em ambientes mais estáveis, com objetivos bem definidos, sem pressões 

de tempo, o decisor pode analisar e comparar diferentes focos de ação, escolhendo de 

forma racional a melhor opção em sua tomada de decisão. 

 

 

3.5.4. Estilos de tomada de decisão 

Todas as decisões individuais ou em grupo são sempre tomadas por uma 

pessoa, mesmo nos grupos, os contributos são individuais. Quando Cunha & Rego 

(2003) se referem à racionalidade limitada, estão a remeter para o nível individual. 

Independentemente das características organizacionais e do nível de 

participação dos funcionários, os gestores são responsáveis pelas consequências das 

decisões tomadas. 
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Segundo Gibson et al (2006), os gestores enfrentam uma situação que envolve 

diversas alternativas e a sua decisão deve basear-se na comparação entre as opções 

e na avaliação das suas consequências. 

É importante entender o comportamento de um indivíduo na tomada de decisão, 

pois as variações de estilos de tomada de decisão podem acontecer em diferentes 

situações. Ao compreender o comportamento individual pode-se atribuir diferentes 

cargos visando um melhor desenvolvimento pessoal, estimular de forma 

individualizada os gestores de forma a melhorar a utilização das variadas ferramentas 

de gestão (planeamento, controlo, avaliação e motivação) e estimular tomadas de 

decisão mais corretas. 

Segundo Rowe et al (1998), os estilos de decisão são apenas um aspeto do 

processo de decisão. Seria irrealista esperar que o conhecimento dos estilos por si só 

poderia proporcionar a base de uma tomada de decisão mais efetiva. No entanto, 

quando considerados em um contexto organizacional e como uma das partes do 

processo organizacional, os estilos de decisão podem ser usados como uma valiosa 

ferramenta na compreensão de um decisor, na explicação das suas ações e na 

relação do indivíduo aos requisitos da tarefa. 

 

 

3.5.4.1. Fatores comportamentais segundo Gibson et al (2006) 

Segundo Gibson et al (2006), existem diversos fatores ambientais e 

comportamentais que influenciam o processo de decisão. Alguns afetam apenas 

certos aspetos do processo, enquanto outros influenciam todo o processo. No entanto, 

cada um exerce algum impacto e deve ser compreendido para possibilitar uma 

avaliação plena do processo de decisão numa organização ou individualmente. 

São então, segundo o autor, fatores de comportamento individual, a ética, os 

valores, a personalidade, a propensão ao risco, o potencial para a dissonância e o 

aumento do compromisso. 

A ética é um código que orienta a conduta individual e ajuda o indivíduo a 

avaliar as diferentes soluções que existem para um determinado problema, em termos 

do que é certo ou errado em uma tomada de decisão. 
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Os valores são diretrizes e crenças básicas que se adquirem desde a infância e 

que são utilizados pela pessoa que se encontra diante de uma situação de escolha. 

Estes valores estão refletidos no comportamento do responsável antes e durante o 

processo de tomada de decisão e também durante a sua implementação, o que 

influencia profundamente o processo de decisão. 

O responsável pela tomada de decisões é também influenciado por vários 

fatores psicológicos, que podem ser conscientes ou subconscientes, como a 

personalidade, que reflete de forma significativa nas escolhas pessoais. 

Entre os responsáveis pela tomada de decisões, o grau de propensão ao risco 

é variável e possui uma grande influência no processo de tomada de decisão. Ao ter 

em conta essas diferenças, teremos o estabelecimento de objetivos diferentes, as 

alternativas serão avaliadas de forma diferente e a escolha de alternativas também 

diferentes. 

É preciso ter em conta o impacto que a decisão irá causar e as forças que 

influenciam o gestor antes que ele tome essa decisão. Após a decisão ser tomada 

acontece o que é considerado como ansiedade pós-decisão, dissonância cognitiva ou 

teoria do arrependimento. Neste momento, surge um conflito entre a realidade e as 

crenças do indivíduo, sendo que a maior parte dos indivíduos são motivados a reduzir 

a dissonância e a atingir a consonância. 

Após algum tipo de contratempo, também é observado que o responsável pela 

ação tem tendência a aumentar o seu compromisso com o curso da ação, por não 

querer admitir o seu erro, por muito que essa ação esteja errada. 

 

 

3.5.4.2. Estilos de tomada de decisão segundo Scott & Bruce (1995) 

Scott & Bruce (1995)9  consideram cincos estilos de tomada de decisão: o 

racional, o intuitivo, o dependente, o evitador e o espontâneo.  

Segundo os autores, o estilo racional aborda o problema e a decisão de uma 

forma lógica e estruturada e considera as várias opções que podem conduzir ao 

objetivo pretendido. No estilo intuitivo confia-se nos pressentimentos, nos sentimentos 

e nas impressões. No estilo dependente conta-se com a orientação e o apoio de 

                                                           
9 Citado por Cunha & Rego (2003) 
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outras pessoas. No estilo evitador uma pessoa adia ou evita tomar decisões, decidindo 

quando tem mesmo de ser apenas no último momento. Por fim, no estilo espontâneo 

tomam-se decisões súbitas, impulsivas e sem preparação prévia. 

Os estilos apresentados baseiam-se nas diferenças de personalidades e estilos 

cognitivos de cada indivíduo. Os autores chamam a atenção que neste sentido, ao 

realizar uma interpretação dos cenários e das situações de modo distinto e particular, 

os decisores resolvem os mesmos problemas de formas distintas, consoante ao 

contexto em que se apresentam. Sendo assim, todos os estilos são válidos e 

apropriados, no entanto, se houver uma parceria entre os estilos racional e intuitivo, 

obterá uma supremacia sobre os outros estilos. 

Segundo os autores, entende-se que, o estilo racional é o oposto do intuitivo, 

ou seja, as pessoas com o estilo racional são proporcionalmente menos espontâneas 

que os com estilo intuitivo que demonstram ser muito espontâneos, já as pessoas com 

o estilo evitador, demonstram ser mais dependentes. 

 

 

3.5.4.3. Estilo de tomada de decisão segundo Klein (1998) 

Segundo Klein (1998) os peritos utilizam novos caminhos de ação através da 

identificação e capitalização das oportunidades escondidas para intervenções úteis, 

isto é, pontos de alavanca. 

Com maior frequência, os peritos consideram os princípios implícitos no 

problema, enquanto os principiantes consideram as características não relacionadas 

com o problema. Este maior conhecimento por parte dos peritos tem por base não só 

o seu maior discernimento mas também a forma como a informação pode ser 

representada de maneira mais pertinente. 

Alguns estudos mostram que as diferenças críticas entre os peritos e os 

principiantes estão mais centralizadas na relação entre a procura do sentido e a 

tomada de decisão. Quando comparamos os peritos aos principiantes observamos 

que os peritos gastam menos tempo na procura do sentido em relação à tomada de 

decisão do que gastam os principiantes. 

As vivências anteriores permitem que o perito tenha um melhor desempenho 

e dessa forma possa antecipar, planear e raciocinar antes de tomar uma decisão, o 



Estilos de Tomada de Decisão                                                                Clubes Desportivos de Almada  

 

34 

 

que garante um controlo superior nos aspetos que são relevantes para o seu 

desempenho. Uma característica importante do desempenho do perito é a afinação 

permanente e precisa da ação em relação às circunstâncias em constante mudança 

do ambiente. As principais diferenças entre um perito e um principiante são: 

· Têm mais conhecimento elaborado específico da tarefa; 

· Dão mais significado à informação disponível; 

· Codificam e obtêm a informação relevante de forma mais eficiente; 

· Detetam visualmente e localizam objetos e padrões no campo visual 

mais rapidamente e com maior perícia; 

· Usam melhor a informação sobre a probabilidade das situações; 

· Decidem de forma mais rápida e apropriada. 

 

O autor ainda afirma que os peritos sabem o que os outros não sabem e 

fazem o que outros não conseguem pois são detentores do seguinte conjunto de 

técnicas e instrumentos cognitivos: 

 

· Técnicas percetivas: É a habilidade de fazer discriminações corretas, 

sendo esta uma componente essencial dos peritos; 

· Modelos conceptuais: Possuem um conhecimento mais vasto e 

profundo que os principiantes. Percebem as dinâmicas dos eventos no 

seu domínio, sabem como as tarefas devem ser realizadas e como 

coordenar as equipas, o que lhes permite descrever, explicar e 

antecipar as ações; 

· Sensibilidade simbólica e associações: O conhecimento existe muitas 

vezes na forma de um repertório de padrões. Vários estudos referem 

que os peritos percebem em larga escala padrões de informação mais 

específicos; 

· Conhecimento declarativo: Conhecem mais factos, mais detalhes e 

possuem mais conhecimento explícito para juntar ao seu conhecimento 

implícito; 

· Simulações mentais: Utilizam a simulação mental de acordo com o seu 

conhecimento adaptando-se a novos contextos. Descobrem e detetam 

problemas, sendo certo que demoram mais tempo a analisar a situação 

do que a determinar a estratégia de ação, em relação aos principiantes; 
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· Controlam a incerteza: Os peritos possuem várias estratégias para 

controlar a incerteza. Utilizam os modelos conceptuais para preencher 

vazios, para simular mentalmente e projetar no futuro e para formular 

informação em busca de táticas. 

 

O perito conhece as suas dificuldades e esforça-se para superá-las e para 

continuar a aprender e melhorar seus pontos fortes e fracos. O perito também aprende 

com os erros e adapta-se aos novos desafios, não esperando por desempenhos 

perfeitos, mas sim esperando a melhoria do processo e do produto. 

 

 

3.5.4.4. Estilos de tomada de decisão segundo Rowe (1998) 

Segundo Rowe (1998), o estilo do gestor ao tomar uma decisão afeta 

diretamente a estratégia da organização. Por isso que, à medida que as organizações 

crescem e sofrem alterações, a gestão tem de se adaptar a isso, para poder dessa 

forma garantir um crescimento contínuo e produtivo. É preciso encontrar os gestores 

certos para cada situação de forma a alcançar os objetivos estratégicos e o facto de 

conhecer o estilo de tomada de decisão dos potenciais gestores pode ajudar a 

determinar quem poderá ter mais sucesso numa determinada situação. 

Para o autor, o estilo de tomada de decisão de um gestor reflete as suas 

necessidades, as suas capacidades de resolver problemas, as suas capacidades 

cognitivas e as suas qualidades de liderança. 

Com relação à questão de se é melhor um gestor focar-se em um único estilo 

ou se deve adotar uma postura flexível à escolha do estilo de decisão, o autor afirma 

que nenhum estilo pode ser considerado como o “melhor”, o que está em sintonia com 

a ideia de Scott & Bruce (1995). 

Para Rowe (1998), um gestor flexível consegue dar respostas mais apropriadas 

a situações complexas mas nem todos os gestores conseguem ser flexíveis. O estilo 

flexível expõe a capacidade do gestor de lidar com situações altamente ambíguas e 

que estão em constante mudança. Por isso o gestor flexível é melhor a resolver 

problemas complexos, pois é mais rígido, focado e está mais habilitado a lidar com 
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problemas que requeiram decisões ou ações rápidas, usando do seu poder autoritário, 

de controlo, estruturação e regras para obter resultados. 

Para o autor, os processos cognitivos podem ajudar a explicar as diferenças 

apresentadas pelos indivíduos na sua forma de pensar, visto que determinam a 

maneira como a informação é usada e aplicada à formulação e avaliação de 

estratégias. 

Uma investigação realizada por Springer & Detsch (1981) sobre os hemisférios 

esquerdo e direito do cérebro mostrou que cada um tem funções específicas a nível do 

processamento de informação e partindo desta investigação é que o autor dá início ao 

seu modelo. O lado esquerdo possui o pensamento lógico, é analítico, processa a 

informação e é usado para a linguagem. Os indivíduos que têm o hemisfério esquerdo 

dominante têm tendência a conseguir diferenciar diversos elementos em um conjunto 

de dados. O lado direito é especialista em intuição e criatividade, portanto os 

indivíduos que possuem este lado como dominante têm tendência a percecionar as 

coisas como um todo, consideram várias ideias ao mesmo tempo, apreciam o espaço, 

o imaginário, a fantasia e a música, são indivíduos que tendem a integrar dados em 

conjunto, em uma perspetiva lógica o que leva a construções mais gerais. 

Para completar o seu modelo, o autor introduziu o conceito de complexidade 

cognitiva, que está relacionada com a capacidade que a pessoa tem de considerar um 

conjunto de variáveis interdependentes de uma só vez. Por isso a capacidade de um 

gestor de compreender e lidar com uma determinada situação depende da sua 

complexidade cognitiva, já que esta estratégia envolve variáveis complexas e 

interdependentes. As pessoas que possuem um elevado nível de complexidade 

cognitiva apresentam dificuldade em percecionar padrões de dados inter-relacionados, 

já as pessoas com baixo nível de complexidade cognitiva tendem a seguir o mínimo de 

regras específicas como base de interpretação de dados numa dada situação 

estratégica. 

Desta forma, o modelo de estilos de tomada de decisão aplica o conceito de 

complexidade cognitiva à estratégia. Este modelo relaciona o estilo de decisão com a 

complexidade cognitiva e os valores orientadores, que por sua vez refletem uma 

orientação para o domínio de um dos hemisférios do cérebro (Figura 2): 
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Hemisfério esquerdo 

 
Hemisfério direito 

 

Complexidade 

cognitiva 

Alta (ambiguidade 

tolerada) 
Analítico Conceptual 

Baixa (estruturação 

necessária) 
Diretivo Comportamental 

  Tarefas/técnica Pessoas/organização 

  
 

Valores orientadores 
Figura 2: Modelo de estilos de tomada de decisão (Rowe, 1998) 

 

A partir deste modelo, Rowe (1998) descreveu quatro estilos de tomada de 

decisão: 

Estilo Diretivo – Os gestores que possuem este estilo apresentam pouca 

tolerância para a ambiguidade e tendem a se orientar para assuntos de ordem técnica. 

São normalmente pessoas autoritárias, com grande necessidade de poder e são 

conhecidos pela sua rapidez e resultados, pois utilizam pouca informação e 

consideram poucas alternativas. Estes gestores são agressivos, têm tendência a 

seguir procedimentos e funcionam em ambientes bem estruturados, onde a 

informação seja detalhada e por via oral. Possuem normalmente a habilidade 

necessária para controlar e dominar os outros mas necessitam de segurança e status. 

O seu foco é interno à organização, com um pequeno raio de ação e com controlo 

apertado, apesar de serem muitas vezes efetivos a alcançar resultados. São 

motivados pelo poder, ficam aborrecidos sob stress e reagem aos estímulos utilizando 

regras predefinidas e analisam-nos com seriedade. 

Estilo Analítico – Estes gestores possuem uma maior tolerância para a 

ambiguidade quando comparados com os gestores diretivos. Possuem uma 

personalidade cognitivamente mais complexa, virada para a aquisição de 

conhecimento, por isso desejam quantidades consideráveis de informação, 

preferencialmente escrita e consideram mais alternativas. Também possuem uma 

orientação técnica e têm tendência a ser autoritários, estão orientados para a 

resolução de problemas e lutam por alcançar o melhor em uma determinada situação. 

Dão importância ao controlo, apreciam a variedade e o desafio, têm tendência a ser 

inovadores, bons no raciocínio abstrato e lógico dedutivo, seguem as regras quando 

estão sob stress e reagem a estímulos com discernimento e analisam-nos de uma 

forma lógica. 
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Estilo Conceptual – Possuem uma alta complexidade cognitiva, focalização nas 

pessoas, tendem a estar orientados para a realização/resultados e acreditam na 

confiança e nas relações abertas com os subordinados. Analisam um número 

considerável de dados e exploram várias alternativas, são normalmente criativos nas 

suas soluções e conseguem visualizar relações complexas, a sua maior preocupação 

é com os problemas de maior dimensão e de longo prazo e possuem um elevado 

compromisso organizacional. Este tipo de gestores são perfeccionistas, enfatizam a 

qualidade, preferem perder o controlo a usarem o poder de uma forma mais efetiva e 

convidam frequentemente os seus subordinados a participar na tomada de decisões e 

definição de objetivos. Valorizam os prémios, o reconhecimento e a independência, 

tornam-se erráticos e irregulares quando estão sob stress e reagem a estímulos 

usando a intuição. 

Estilo Comportamental – Os gestores pertencentes a este estilo apresentam 

uma profunda preocupação pela organização e pelo desenvolvimento das pessoas, 

apesar da baixa complexidade cognitiva. Possuem o desejo de ser aceites e por isso 

têm tendência a ser um apoio/suporte dos outros, mostrando a sua simpatia e empatia. 

Gostam de aconselhar, preferem a persuasão à ordem/direção, são recetivos a 

sugestões e comunicam facilmente. Preferem a comunicação verbal aos relatórios 

escritos, não têm necessidade de muitos dados para tomarem uma decisão, tendem a 

focalizar-se no curto e médio prazo, evitam o stress e reagem aos estímulos por 

instinto. 

Apesar das descrições apresentadas anteriormente fazerem com que os estilos 

pareçam distintos, na realidade o estilo de um gestor raramente pertencerá com 

clareza a uma categoria, a maioria dos gestores possui múltiplos estilos. O estilo que 

será dotado em uma determinada situação irá depender do contexto em que a decisão 

é tomada, porém, de uma forma geral, até o gestor mais flexível possui um estilo 

dominante e utiliza os outros estilos como retaguarda. Dessa forma, os estilos 

descrevem apenas formas de agir em geral. 

Embora não seja possível determinar com exatidão o estilo decisório de cada 

gestor, pode ser importante ter uma ideia do estilo dominante, pois o gestor que 

consegue identificar o estilo cognitivo e os valores orientados dominantes dos outros 

pode prever melhor os respetivos comportamentos de tomada de decisão. 
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De acordo com McClelland 10(1971), cada um dos tipos de estilo de tomada de 

decisão reflete necessidades diferentes. O estilo diretivo é associado à necessidade 

de poder, o comportamental necessita de afiliação e associação, o analítico necessita 

de realização e o conceptual necessita de reconhecimento. A forma como cada gestor 

interage com os seus subordinados também está relacionada com o seu estilo de 

tomada de decisão, enquanto um gestor com estilo diretivo é direto no trato com os 

subordinados, um gestor comportamental tenderá a gerar uma empatia. 

As diferenças de estilos de decisão entre os gestores e os líderes foram 

estudadas por Zaleznick 11 . O autor considerou as tarefas que requerem baixa 

complexidade cognitiva como sendo as funções de manutenção da gestão, em que o 

objetivo é a obtenção de resultados e motivação dos trabalhadores; e considerou 

como funções de liderança as tarefas que dizem respeito a ideias e por isso requerem 

um maior nível de complexidade cognitiva. Sendo assim, um líder é uma pessoa mais 

preocupada com a direção visão da empresa do que com o executar de pequenas e 

detalhadas tarefas. Desta forma, existem diferenças nos estilos decisórios, entre 

pensar e agir, entre qualidades de líder e de gestor. Os líderes são proactivos e 

orientados para a mudança, e por isso terão mais tendência do que os gestores para 

ter como estilo dominante um dos superiores – analítico ou conceptual. 

Assim, foi apresentado o modelo cognitivo de estilos de tomada de decisão 

expandido (Figura 3): 

  

                                                           
10

 Citado por Rowe (1998) 
11

 Citado por Rowe (1998) 
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(lógico) 
 

Hemisfério direito 
 

(relacional) 
 

  

Complexidade 
cognitiva 

 
 
 
 

Alta 
(ambiguidade 

tolerada) 

 
Analítico 
 
 
ü Aprecia a 

resolução de 
problemas 

ü Quer a melhor 
resposta 

ü Quer controlo 
ü Usa dados 

consideráveis 
ü Aprecia a 

variedade 
ü É inovador 
ü Analisa 

cuidadosamente 

 
Conceptual 
 
 
ü É orientado para a 

realização 
ü Tem uma visão 

ampla 
ü É criativo 
ü Quer 

independência 
ü É humanístico / 

artístico 
ü Inicia novas ideias 
ü É orientado para o 

futuro 

 
 
 

Pensamento 
 

(ideias) 
 
 
 

Proactivo 
 

(mudanças) 

 
 
 
 
 
 
 

Líder 

 
 
 
 

Baixa 
(estruturação 
necessária) 

 
Diretivo 
 
 
ü Espera resultados 
ü É agressivo 
ü Usa regras 
ü Necessita de poder 

/ status 
ü Usa a intuição 
ü É verbal 

 
Comportamental 
 
 
ü É sustentador 
ü Usa a persuasão 
ü Necessita de 

afiliação 
ü É empático 
ü Comunica 

facilmente 
ü Prefere encontros 
ü Usa dados 

limitados 

 
 

Ação 
 

(fazer) 
 
 
 

Reativo 
 

(manutenção) 

 
 
 
 
 
 

Gestor 

   
Tarefas/técnica 

 

 
Pessoas/organização 

 

  

   
Valores orientadores 

 

  

Figura 3: Modelo de estilos de tomada de decisão expandido (Rowe, 1998) 

 

Rowe et al (1998) apresentam ainda um estudo do estilo de tomada de decisão, 

em que caracterizam a população norte-americana em geral, os gestores norte-

americanos e os gestores japoneses. Relativamente à população em geral, os norte-

americanos apresentam um elevado estilo analítico (90), seguido do conceptual (80), 

do diretivo (75) e do comportamental (55). Os gestores norte-americanos 

apresentaram resultados semelhantes à população em geral: estilo analítico com 

pontuação média de 89, conceptual de 83, diretivo de 74 e comportamental de 54. 

Estes resultados mostram uma orientação predominante para o hemisfério esquerdo 

do cérebro, ou seja, o da lógica. Já os gestores japoneses apresentaram o estilo 

conceptual com a pontuação mais elevada (84), seguido do analítico (79), diretivo (69) 

e comportamental (68), apresentando assim, em contraste com os norte-americanos, 

uma orientação para o hemisfério direito do cérebro, o lado da intuição e da 

criatividade. 
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Um estudo realizado por Rodrigues em 2007, sobre os estilos de tomada de 

decisão dos Dirigentes Federativos Portugueses, apresentou o estilo analítico e o 

diretivo com os valores mais elevados (80), seguido pelo conceptual (75) e 

comportamental (66). 

Outro estudo mais recente, realizado por Falcão em 2011, sobre o estilo de 

tomada de decisão dos Gestores de Ginásios de Lisboa, obteve os seguintes 

resultados, estilo diretivo 86, analítico 79, conceptual 73 e comportamental 62. 
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4. METODOLOGIA 

 

Depois de definido o tema do estudo e os objetivos necessários para a sua 

concretização, é necessário definir as opções metodológicas para compreender e 

interpretar a realidade que se pretende estudar e desta forma alcançar as condições 

necessárias para obter os resultados pretendidos. 

 

 

4.1. Amostra 

A amostra deste estudo é composta por elementos com funções de gestão 

inseridos no mercado dos clubes de formação desportiva no Concelho de Almada, 

exercendo funções de Presidente de Direção, Vice-Presidente, Dirigente, Presidente 

de Assembleia, Tesoureiro e Coordenador, sendo aplicado o questionário a um total 

de 44 indivíduos. 

Todos os questionários foram validados, pois não apresentavam incorreções 

no preenchimento. Os inquéritos foram preenchidos na presença do autor do trabalho 

e quando surgiram dúvidas referentes ao preenchimento, estas dúvidas foram 

sanadas de imediato. 

Os indivíduos inquiridos são de ambos os sexos, a média de idades da amostra 

é de 40 anos, sendo que a idade mínima é de 22 anos e a máxima de 67 anos. 

Relativamente ao número de anos na função de “gestor”, foram considerados 2 

grupos: os que exercem no máximo há 4 anos (26 inquiridos) e entre 5 e 12 anos (18 

inquiridos). A média do número de anos como gestor é de aproximadamente 4 anos, 

com um mínimo de 1 ano e um máximo de 12 anos. 

O nível de escolaridade dos gestores dos clubes também foi uma das nossas 

considerações, sendo separados em 4 grupos. Pós-graduados (4 inquiridos), 

Licenciados (15 inquiridos), 12º Ano (20 inquiridos) e 9º Ano (5 inquiridos). 
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4.2. Instrumento 

O presente estudo foi realizado através de observação direta, utilizando como 

instrumento o questionário Decision Style Inventory (DSI), criado por A.J. Rowe em 

1981, revisto pelo próprio pela última vez em 1983, mais recentemente traduzido e 

adaptado à realidade portuguesa pelo Departamento de Gestão do Desporto da 

Faculdade de Motricidade Humana (Universidade Técnica de Lisboa), coordenado 

pelo Professor Doutor Carlos Colaço. Encontra-se em anexo o questionário adaptado 

por Pires & Colaço em 2001. 

Este questionário tem como objetivo determinar a auto perceção do gestor 

acerca do próprio estilo de tomada de decisão, segundo o modelo de contingência 

cognitiva desenvolvido por Rowe et al (1991). É possível determinar a frequência com 

que o gestor utiliza cada um dos estilos: Diretivo, Analítico, Conceptual e 

Comportamental. As respostas ao questionário, quando pontuadas estabelecem um 

indicador válido do estilo da pessoa. A pontuação total de cada coluna é usada para 

determinar o nível de dominância de cada estilo. 

O questionário é composto por 20 questões, com 4 escolhas cada uma, em 

que o inquirido deve responder atribuindo 8 pontos à que concorda mais, 4 à que 

concorda em segundo lugar, 2 à que concorda em terceiro lugar e 1 à que concorda 

em quarto lugar. Esta informação de preenchimento do questionário está presente no 

cabeçalho do mesmo. 

Consequentemente o valor mais baixo possível de uma coluna é de 20 e o 

mais alto 160, sendo a mediana 60. Assim, os valores de uma coluna que perfaçam 

um total entre 20 e 40 situam-se na zona fraca, entre 40 e 80 na zona média e acima 

de 80 na zona alta. 

Nesse sentido, o resultado total da primeira coluna está associado ao estilo 

Diretivo, o da segunda ao Analítico, o da terceira coluna ao Conceptual e o da quarta 

ao Comportamental. A soma dos totais das quatro colunas deve ser igual a 300. 

Na perspetiva de Rowe, se a pontuação de uma pessoa estiver 

aproximadamente meio desvio padrão acima da média desse estilo, significa que o 

estilo é dominante. Se estiver um desvio padrão acima da média, o estilo é 

considerado muito dominante. Uma pontuação que esteja entre meio desvio padrão 

acima e meio abaixo da média, indica que o estilo é de retaguarda. Um resultado de 

mais de meio desvio padrão abaixo da média é considerado o estilo menos preferido, 
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ou seja latente e só usado quando necessário, o que acontece poucas vezes ou 

raramente. 

 

 

4.3. Procedimento 

O primeiro contato realizado com os clubes de formação desportiva foi 

realizado por telefone, onde foi brevemente apresentado o estudo e marcada uma 

reunião com o Presidente ou outro responsável pelo clube com data e horas certas. 

No momento da reunião, foi apresentado o estudo que estava a ser realizado de forma 

mais aprofundada, foi apresentado o questionário e explicado a forma do seu 

preenchimento. Em alguns clubes, foram realizadas mais do que uma reunião, devido 

à disponibilidade do corpo administrativo. 

Desta forma os preenchimentos dos questionários ficaram assegurados de 

forma correta, garantindo assim uma totalidade de questionários validos. 

Relativamente ao tratamento dos dados recolhidos, este foi elaborado em 

primeiro lugar no Microsoft Office Excel 2007, de modo a obter os valores totais de 

cada coluna dos questionários. 

Em segundo lugar e a par da resposta aos objetivos deste estudo, foi feito o 

tratamento estatístico dos dados no programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20, respetivamente por estatística descritiva (média, desvio 

padrão, mínimo e máximo, moda, gráficos) e análises univariadas e bivariadas. 

 

 

  



Estilos de Tomada de Decisão                                                                Clubes Desportivos de Almada  

 

45 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será desenvolvido o raciocínio estatístico que permitiu analisar e 

interpretar os dados obtidos, retirados das análises consideradas mais relevantes para 

responder aos objetivos do presente estudo. 

Da mesma forma que Rowe (1998) tinha estabelecido, os valores apresentados 

foram arredondados às unidades. Para uma melhor compreensão do estudo, ele foi 

organizado da seguinte forma: análise da frequência do escalão etário, nível de 

escolaridade, género, função no clube, número de anos na função, número de atletas 

do clube e o estilo das tomadas de decisão. Após a análise da frequência, foi 

analisada a comparação entre os estilos da tomada de decisão com o escalão etário, 

escolaridade, número de anos na função, género e o número de atletas do clube. 

Posteriormente foi feita uma análise de cada um dos estilos de tomada de decisão 

para saber qual a frequência de gestores de acordo com os limites de dominância de 

cada estilo. 

Relativamente à frequência do escalão etário, foi realizada uma análise em 

dois grupos, sendo eles, dos 20 aos 40 anos com uma frequência de 20 gestores 

(45,45%) e mais de 40 anos com uma frequência de 24 gestores (54,55%) (Figura 4). 

A média das idades dos inquiridos é de 40 anos, sendo que a idade mais alta é de 67 

anos e a mais baixa é de 22 anos, a moda é de 47 anos (Quadro 1). 

 

 
Figura 4: Percentagem de gestores segundo o escalão etário 
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Quadro 1: Frequência das idades dos gestores 

Estatísticas 

Idade 

N 
Respostas 44 

Não respostas 0 

Média 40 

47 Moda 

Mínimo 22 

Máximo 67 

 

Quanto ao nível de escolaridade, dos 44 inquéritos aplicados, 20 indivíduos 

(45,45%) possuem o 12º ano completo do ensino secundário, 15 indivíduos (34,09%) 

o grau de Licenciatura ou Bacharelato, 5 indivíduos (11,36%) possuem o 9º ano do 

ensino básico e 4 indivíduos (9,09%) possuem cursos de Pós-graduação ou Mestrado 

(Figura 5). Relativamente aos Pós-graduados e aos Licenciados, apenas 3 têm 

formação em Gestão, sendo que nenhum deles obteve o curso de Gestão Desportiva. 

 

 
 

Figura 5: Frequência do nível de escolaridade dos gestores dos clubes desportivos 

 



Estilos de Tomada de Decisão                                                                Clubes Desportivos de Almada  

 

47 

 

Como sabemos, a maioria dos gestores, principalmente ao nível desportivo são 

do sexo masculino, neste estudo a diferença observada entre os géneros é ampla. 

Responderam ao estudo um total de 44 indivíduos, sendo 39 (88,64%) do sexo 

masculino e apenas 5 (11,36%) do sexo feminino (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Percentagem de gestores segundo o género 
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As funções nos clubes desportivos são diversas sendo alvo de análise pelo 

presente estudo apenas as pessoas com o “poder” decisório. A função que aparece 

com maior frequência é a de Dirigente (com função de supervisionar, acompanhar, 

marcar os treinos e jogos amigáveis, garantir o cumprimento dos calendários oficiais 

das federações e os deslocamentos dos atletas) com 19 indivíduos (43,18%), seguido 

do cargo de Vice-presidente com 13 indivíduos (29,55%) e do Presidente onde 

encontramos 8 indivíduos (18,18%). A função com menor frequência é a de Tesoureiro 

(responsável pela gestão financeira dos clube) com 4 indivíduos (9,09%) (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Percentagem de gestores segundo a função no clube 
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Se pensarmos em mandatos, os gestores exercem ciclos de 4 anos à frente do 

clube, após este período acontecem eleições entre os sócios para eleger novos 

gestores ou para dar continuidade ao corpo de gestores. Sendo assim, os dados 

revelados neste estudo mostram que 26 gestores (59,09%) estão entre 1 a 4 anos à 

frente do clube e 18 gestores (40,91%) já se encontram entre os 5 e 12 anos de 

mandato (Figura 8). A média apresentada é de 4 anos como gestor do clube, sendo 

que o valor mínimo apresentado é de 1 ano e o valor máximo é de 12 anos, a moda é 

de 3 anos (Quadro 2). 

 

 
Figura 8: Percentagem de anos na função de gestor do clube desportivo 

 

 

Quadro 2: Frequência de anos na função de gestor do clube desportivo 

Estatísticas 

Anos na função 

N 
Respostas 44 

Não respostas 0 

Média 4 

3 Moda 

Mínimo 1 

Máximo 12 
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O número de atletas que frequentam o clube pode definir o tamanho do clube e 

o grau de responsabilidade dos seus gestores. Com isso é importante conhecer a 

dimensão dos clubes estudados. Para esta análise foram criados três patamares para 

referência. Observamos então uma frequência de 24 gestores (54,55%) pertencentes 

a clubes com um número entre os 151 e 300 atletas, 13 gestores (29,55%) de clubes 

com um número inferior a 150 atletas e 7 gestores (15,91%) de clubes com mais de 

300 atletas (Figura 9). A média de atletas por clube é de 194, o clube com o menor 

número de atletas inscritos é de 50 e o com mais atletas é de 360, a moda é de 160 

atletas (Quadro 3). 

 

 
Figura 9: Percentagem por escalão de número de atletas dos clubes 

 

 

Quadro 3: Frequência do número de atletas dos clubes 

Estatísticas 

Número de atletas 

N 
Respostas 44 

Não respostas 0 

Média 194 

160 Moda 

Mínimo 50 

Máximo 360 
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De acordo com os dados recolhidos e analisados quanto à frequência dos 

estilos de tomada de decisão, no estilo diretivo foi encontrada uma média de 73, com 

um valor mínimo de 37 e um máximo de 109. Existem vários valores para a moda, 

sendo apresentado apenas o menor valor, sendo este de 73. O estilo analítico teve 

uma média de 81, um valor mínimo de 60 e um máximo de 122. A moda apresentou o 

valor de 82. No que se refere ao estilo conceptual, este apresenta um valor médio de 

74, um valor mínimo de 50 e um máximo de 99, Existem vários valores para a moda, 

sendo apresentado apenas o menor valor, sendo este de 72. Por último, o estilo 

comportamental apresentou uma média de 72, um valor mínimo de 42 e um máximo 

de 104. Existem vários valores para a moda, sendo apresentado apenas o menor valor, 

sendo este de 65 (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Estilos de tomada de decisão dos gestores dos clubes desportivos do 
Concelho de Almada 

Estatísticas 

 Diretivo Analítico Conceptual Comportamental 

N 
Respostas 44 44 44 44 

Não respostas 0 0 0 0 

Média 73 81 74 72 

Moda 73a 82 72a 65a 

Desvio padrão 15,53 13,94 10,87 15,95 

Mínimo 37 60 50 42 

Máximo 109 122 99 104 

a. Existem múltiplas modas. É apresentado o menor valor 
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Na Figura 10, registam-se os valores médios dos dados indicados 

anteriormente para os estilos de tomada de decisão dos gestores dos clubes 

desportivos do Concelho de Almada. Podemos observar que os valores médios 

obtidos para cada estilo não são muito diferentes, havendo apenas 9 pontos de 

diferença entre o mais pontuado (Analítico) e o menos pontuado (Comportamental). 

 

 
 

Figura 10: Valores médios dos estilos de tomada de decisão dos gestores dos clubes 
desportivos do Concelho de Almada 
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 Relativamente às análises seguintes, para cada estilo, destacamos que se 

alguém obtém meio desvio padrão ou mais acima da média para um determinado 

estilo, este estilo é considerado como dominante. Se a cotação do estilo está um 

desvio padrão acima da média, o estilo é considerado muito dominante. Se a cotação 

de um estilo se encontra no intervalo de mais ou menos meio desvio padrão da média, 

significa que o estilo é de retaguarda. Se a cotação se encontra meio desvio padrão ou 

menos abaixo da média significa que o estilo é o menos preferido. 

 

Estilo diretivo 

· Menos preferido: <65 

· Retaguarda: 65 – 81 

· Dominante: 82 – 88 

· Muito dominante: >89 

Observamos que a maior parte dos gestores apresenta o estilo diretivo como 

retaguarda, 16 indivíduos (36,36%), 15 indivíduos (34,09%) como o estilo menos 

preferido, 9 indivíduos (20,45%) como estilo muito dominante e apenas 4 indivíduos 

(9,09%) têm o estilo diretivo como dominante (Figura 11). 

 
Figura 11: Percentagem de desvio padrão do estilo diretivo 
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Estilo analítico 

· Menos preferido: <74 

· Retaguarda: 74 – 88 

· Dominante: 89 – 94 

· Muito dominante: >95 

Observa-se que 16 indivíduos (36,36%) apresentam o estilo analítico como 

retaguarda, 15 indivíduos (34,09%) como menos preferido, 7 indivíduos (15,91%) 

como muito dominante e 6 indivíduos (13,64%) como dominante (Figura 12). 

 
Figura 12: Percentagem de desvio padrão do estilo analítico 
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Estilo conceptual 

· Menos preferido: <69 

· Retaguarda: 69 – 79 

· Dominante: 80 – 84 

· Muito dominante: >85 

Observa-se que 20 indivíduos (45,45%) apresentam o estilo analítico como 

retaguarda, 10 indivíduos (22,73%) como menos preferido, 7 indivíduos (15,91%) 

como muito dominante e 7 indivíduos (15,91%) como dominante (Figura 13). 

 

 
Figura 13: Percentagem de desvio padrão do estilo conceptual 
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Estilo comportamental 

· Menos preferido: <64 

· Retaguarda: 64 – 80 

· Dominante: 81 – 87 

· Muito dominante: >88 

Observa-se que 16 indivíduos (36,36%) apresentam o estilo analítico como 

retaguarda, 14 indivíduos (31,82%) como menos preferido, 9 indivíduos (20,45%) 

como muito dominante e 5 indivíduos (11,36%) como dominante (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Percentagem de desvio padrão do estilo comportamental 
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Estilos x Idade 

Ao realizar uma análise de influência entre os gestores mais novos, com idades 

dos 20 aos 40 anos, e comparar os resultados com os encontrados nos gestores com 

mais de 40 anos, observamos que não existe uma diferença significativa entre nenhum 

dos estilos. Foi encontrado que os gestores mais novos têm uma certa tendência pelos 

estilos Diretivo e Conceptual, sendo que os gestores com mais de 40 anos preferem 

os estilos Analítico e Comportamental (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Influência da idade com relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene 

para 
igualdade 

de 
variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,462 ,501 1,336 42 ,189 6,225 4,660 -3,179 15,629 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,323 38,733 ,194 6,225 4,706 -3,295 15,745 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,280 ,599 -1,007 42 ,319 -4,250 4,219 
-

12,763 
4,263 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-1,020 41,879 ,314 -4,250 4,167 

-
12,660 

4,160 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,122 ,728 1,249 42 ,219 4,083 3,271 -2,517 10,683 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,243 39,874 ,221 4,083 3,284 -2,555 10,721 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,810 ,373 -1,263 42 ,213 -6,058 4,796 
-

15,737 
3,620 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-1,279 41,896 ,208 -6,058 4,736 

-
15,616 

3,499 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Estilos x Nível de escolaridade 

Como já foi dito anteriormente, muitos gestores desportivos não apresentam 

formação académica em Gestão Desportiva, sendo assim, realizou-se uma análise 

para verificar se o nível de escolaridade dos gestores tem influência quanto ao estilo 

de tomada de decisão. Verificou-se que entre os Licenciados e Pós-graduados não 

existe uma diferença significativa nos estilos. Observamos ainda que os Licenciados 

têm certa preferência pelo estilo Comportamental e os Pós-graduados pelo estilo 

Analítico (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Influência do nível de escolaridade (Pós-graduados e Licenciados) com 
relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,001 ,972 ,326 17 ,748 2,817 8,640 -15,413 21,046 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,338 4,968 ,749 2,817 8,342 -18,668 24,301 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,768 ,201 1,645 17 ,118 12,267 7,457 -3,465 27,999 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,143 3,466 ,326 12,267 10,736 -19,443 43,976 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,130 ,723 -,265 17 ,794 -1,833 6,911 -16,415 12,748 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,235 4,140 ,826 -1,833 7,811 -23,232 19,565 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,151 ,703 -1,474 17 ,159 -13,250 8,988 -32,213 5,713 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-1,401 4,461 ,227 -13,250 9,454 -38,462 11,962 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Ao realizarmos a mesma análise descrita anteriormente, agora entre os Pós-

graduados e os gestores com o 12º ano de escolaridade, também não foi encontrada 

uma diferença significativa entre os dois grupos. Os gestores Pós-graduados 

apresentam uma preferência do estilo Analítico e os gestores com o 12º ano do estilo 

Comportamental (Quadro 7). 

 

Quadro 7: Influência do nível de escolaridade (Pós-graduados e 12º Ano) com relação 
aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,038 ,848 -,135 22 ,894 -1,200 8,887 -19,630 17,230 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
-,146 4,663 ,890 -1,200 8,192 -22,725 20,325 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,356 ,557 1,534 22 ,139 12,950 8,443 -4,559 30,459 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
1,194 3,603 ,305 12,950 10,841 -18,503 44,403 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,126 ,300 ,062 22 ,951 ,350 5,646 -11,359 12,059 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
,047 3,542 ,965 ,350 7,501 -21,582 22,282 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,051 ,823 -1,357 22 ,189 -12,100 8,917 -30,593 6,393 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
-1,305 4,149 ,259 -12,100 9,270 -37,479 13,279 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Em relação aos gestores Pós-graduados e os gestores com o 9º ano de 

escolaridade, observamos uma diferença significativa no estilo Comportamental. Os 

gestores com o 9º ano de escolaridade são mais influenciados por este estilo, sendo 

que os gestores Pós-graduados optam pelos estilos Analítico e Diretivo (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Influência do nível de escolaridade (Pós-graduados e 9º Ano) com relação aos 
estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,787 ,405 1,436 7 ,194 12,150 8,462 -7,860 32,160 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,384 5,431 ,221 12,150 8,782 -9,896 34,196 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,249 ,633 1,439 7 ,193 16,400 11,393 -10,541 43,341 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,367 4,968 ,230 16,400 11,993 -14,489 47,289 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,047 ,834 -,289 7 ,781 -2,700 9,350 -24,808 19,408 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,287 6,375 ,783 -2,700 9,418 -25,419 20,019 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

19,337 ,003 -3,221 7 ,015 -25,850 8,026 -44,828 -6,872 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-2,904 3,526 ,051 -25,850 8,903 -51,934 ,234 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Entre os gestores Licenciados e os com o 12º ano de escolaridade não foi 

encontrada uma diferença significativa de influência entre os estilos. Foi encontrada 

uma certa preferência dos gestores com o 12º ano pelo estilo Diretivo e dos gestores 

com Licenciatura pelo estilo Conceptual (Quadro 9). 

 

Quadro 9: Influência do nível de escolaridade (Licenciatura e 12º Ano) com relação aos 
estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,063 ,804 -,732 33 ,469 -4,017 5,486 -15,179 7,145 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,739 31,232 ,466 -4,017 5,438 -15,104 7,071 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,264 ,269 ,153 33 ,879 ,683 4,465 -8,401 9,768 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,159 32,974 ,875 ,683 4,297 -8,059 9,425 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,154 ,291 ,607 33 ,548 2,183 3,597 -5,135 9,502 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,588 26,373 ,561 2,183 3,711 -5,439 9,806 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,073 ,789 ,211 33 ,834 1,150 5,456 -9,949 12,249 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,212 30,739 ,834 1,150 5,434 -9,937 12,237 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Entre os gestores Licenciados e os com o 9º ano de escolaridade também não 

foi encontrada uma diferença significativa de influência entre os estilos. Foi encontrada 

uma certa preferência dos gestores com o 9º ano pelo estilo Comportamental e dos 

gestores com Licenciatura pelo estilo Diretivo (Quadro 10). 

 

Quadro 10: Influência do nível de escolaridade (Licenciatura e 9º Ano) com relação aos 
estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,526 ,478 1,238 18 ,232 9,333 7,539 -6,505 25,171 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
1,483 9,973 ,169 9,333 6,292 -4,690 23,357 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,939 ,345 ,689 18 ,500 4,133 6,003 -8,478 16,744 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
,618 5,878 ,560 4,133 6,690 -12,318 20,584 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,004 ,948 -,137 18 ,892 -,867 6,304 -14,110 12,377 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
-,128 6,145 ,903 -,867 6,797 -17,403 15,669 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

3,280 ,087 -1,728 18 ,101 -12,600 7,292 -27,920 2,720 

Igualdade de 
variâncias não 
assumida 

  
-2,636 17,677 ,017 -12,600 4,780 -22,655 -2,545 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Para finalizar a análise de influências entre os níveis de escolaridade, não 

encontramos uma diferença significativa entre os gestores com o 12º ano e os 

gestores com o 9º ano de escolaridade. Os gestores com o 9º ano de escolaridade 

têm uma tendência pelo estilo Comportamental enquanto os gestores com o 12º ano 

apresentam uma preferência pelo estilo Diretivo (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Influência do nível de escolaridade (12º Ano e 9º Ano) com relação aos 
estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,757 ,393 1,708 23 ,101 13,350 7,816 -2,818 29,518 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
2,191 9,278 ,055 13,350 6,092 -,368 27,068 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,000 ,994 ,484 23 ,633 3,450 7,128 -11,295 18,195 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,503 6,474 ,632 3,450 6,858 -13,037 19,937 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,613 ,442 -,590 23 ,561 -3,050 5,166 -13,737 7,637 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,474 5,022 ,656 -3,050 6,439 -19,579 13,479 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

4,355 ,048 -1,850 23 ,077 -13,750 7,434 -29,128 1,628 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-3,121 19,746 ,005 -13,750 4,405 -22,946 -4,554 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Estilos x Anos na função 

Ao analisarmos a influência com relação aos anos exercidos na função como 

gestor do clube desportivo, não foi encontrada uma diferença significativa. Podemos 

observar que o grupo com mais anos na função, ou seja, com mais de 5 anos na 

função, apresenta uma ligeira tendência ao estilo Analítico, sendo que os gestores 

com menos experiência na função preferem o estilo Comportamental (Quadro 12). 

 

Quadro 12: Influência dos anos na função com relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,003 ,955 -,075 42 ,941 -,359 4,818 -10,082 9,364 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,076 39,275 ,940 -,359 4,716 -9,896 9,178 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

7,227 ,010 -,651 42 ,519 -2,799 4,302 -11,481 5,883 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,709 41,403 ,482 -2,799 3,946 -10,765 5,167 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,896 ,176 -,562 42 ,577 -1,889 3,360 -8,671 4,893 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,601 42,000 ,551 -1,889 3,143 -8,232 4,454 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,432 ,514 1,033 42 ,308 5,047 4,887 -4,815 14,909 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,048 38,484 ,301 5,047 4,817 -4,701 14,795 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 

 

 

 

 



Estilos de Tomada de Decisão                                                                Clubes Desportivos de Almada  

 

65 

 

Estilos x Género 

Em relação ao estilo de tomada de decisão dos gestores dos clubes 

desportivos ser influenciado pelo género, não encontramos uma diferença significativa. 

Observamos uma preferência dos gestores do sexo feminino pelo estilo Diretivo e os 

gestores do sexo masculino com preferência ao estilo Conceptual (Quadro 13). 

 

Quadro 13: Influência do género com relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

2,063 ,158 -,892 42 ,378 -6,595 7,395 -21,519 8,329 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,665 4,497 ,539 -6,595 9,922 -32,984 19,795 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

2,745 ,105 ,247 42 ,806 1,656 6,693 -11,851 15,164 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,401 8,482 ,698 1,656 4,127 -7,767 11,080 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,633 ,208 ,888 42 ,380 4,595 5,177 -5,853 15,043 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,661 4,496 ,541 4,595 6,949 -13,888 23,077 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

5,200 ,028 ,045 42 ,964 ,344 7,666 -15,127 15,814 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,081 10,539 ,937 ,344 4,265 -9,095 9,782 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Estilos x Número de atletas 

Não encontramos uma diferença significativa entre os clubes com um número 

de atletas inferior a 150 e os clubes com o número de atletas entre 151 e 300. Existe 

uma tendência dos gestores dos clubes com o número de atletas entre 151 e 300 para 

o estilo Conceptual (Quadro 14). 

 

Quadro 14: Influência do número de atletas (menos de 150 e entre 151 e 300 atletas) com 
relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

5,765 ,022 ,142 35 ,888 ,731 5,133 -9,690 11,151 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,163 34,221 ,871 ,731 4,478 -8,367 9,828 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

2,843 ,101 ,434 35 ,667 2,087 4,811 -7,680 11,853 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,379 17,192 ,710 2,087 5,511 -9,531 13,704 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

2,983 ,093 -1,208 35 ,235 -4,385 3,631 -11,756 2,987 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-1,089 18,624 ,290 -4,385 4,027 -12,824 4,055 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,033 ,858 ,290 35 ,774 1,567 5,408 -9,411 12,546 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,289 24,550 ,775 1,567 5,422 -9,610 12,745 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Para os grupos onde o escalão de número de atletas é de até 150 ou com mais 

de 300 atletas não observamos diferenças significativas entre os estilos de tomada de 

decisão. Os gestores dos clubes com menos de 150 atletas têm tendência para o 

estilo Comportamental e os gestores dos clubes com mais de 300 atletas preferem o 

estilo Analítico (Quadro 15). 

 

Quadro 15: Influência do número de atletas (menos de 150 e mais de 300 atletas) com 
relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

3,867 ,065 ,817 18 ,425 5,516 6,756 -8,676 19,709 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,677 7,759 ,518 5,516 8,151 -13,382 24,415 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

1,958 ,179 -1,479 18 ,156 -10,967 7,415 -26,545 4,611 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-1,753 17,947 ,097 -10,967 6,255 -24,111 2,177 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,178 ,678 -1,344 18 ,196 -7,956 5,918 -20,390 4,478 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-1,372 13,139 ,193 -7,956 5,799 -20,470 4,558 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,230 ,638 1,834 18 ,083 13,407 7,310 -1,951 28,764 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,857 12,846 ,086 13,407 7,220 -2,210 29,023 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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Para os grupos onde o escalão de número de atletas é entre os 151 e os 300 e 

com mais de 300, foram encontradas diferenças significativas no estilo Analítico, com 

predominância dos clubes com mais de 300 atletas. Os gestores dos clubes que 

possuem entre 151 e 300 atletas têm tendência para o estilo Comportamental (Quadro 

16). 

 

Quadro 16: Influência do número de atletas (entre 151 e 300 e mais de 300 atletas) com 
relação aos estilos 

Teste de amostras independentes 

 Teste de 
Levene 

para 
igualdade 

de 
variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

F Sig. t Gl Sig. 
(B-c) 

Dif. 
Média 

Dif. 
Erro 
Pad. 

Intervalo de 
Confiança a 95% 
Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Diretivo 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,110 ,743 ,635 29 ,530 4,786 7,534 -10,624 20,195 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
,573 8,577 ,582 4,786 8,359 -14,266 23,838 

Analítico 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,348 ,560 -2,763 29 ,010 -13,054 4,724 -22,715 -3,392 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-2,969 10,962 ,013 -13,054 4,396 -22,734 -3,374 

Conceptual 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,790 ,381 -,850 29 ,402 -3,571 4,201 -12,164 5,021 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
-,725 8,085 ,489 -3,571 4,928 -14,916 7,773 

Comportamental 

Igualdade de 
variâncias 
assumida 

,498 ,486 1,771 29 ,087 11,839 6,684 -1,832 25,510 

Igualdade de 
variâncias 
não assumida 

  
1,802 10,046 ,102 11,839 6,569 -2,789 26,467 

Gl – Graus de liberdade     Sig. (B-c) – Significância (Bi-caudal) 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Realizada a análise dos dados recolhidos a partir da aplicação dos 

questionários aos gestores dos clubes de formação desportiva do Concelho Almada, 

tendo em conta os objetivos previstos para este estudo, faremos as seguintes 

reflexões. 

Relativamente ao objetivo geral é possível constatar que o estilo de tomada de 

decisão mais encontrado entre os gestores é o estilo Analítico e o menos frequente é o 

estilo Comportamental, de acordo com os valores médios encontrados para cada um 

dos estilos. Podemos observar ainda que dentro do estilo Analítico 36,36% dos 

gestores possuem este estilo como retaguarda e apenas 13,64% como dominante. 

De acordo com os objetivos específicos anteriormente estabelecidos para este 

estudo podemos concluir que em relação ao estilo de tomada de decisão poder ser 

influenciado pela idade dos gestores observamos que não existe diferença significativa 

entre os mesmos, portanto a diferença de idades não influencia a forma de tomada de 

decisão dos gestores. 

Ao analisarmos se os estilos de tomada de decisão podem ser influenciados 

pelo nível de escolaridade dos gestores observamos que ao comparar os gestores que 

possuem uma Pós-graduação com os que têm 9º ano de escolaridade existe uma 

diferença significativa no estilo Comportamental, sendo este o estilo preferido pelos 

gestores com 9º ano de escolaridade. Os gestores Pós-graduados preferem os estilos 

Analítico e Diretivo. Ao realizarmos as comparações entre os gestores que possuem 

uma Pós-graduação com os gestores que têm licenciatura, gestores Pós-graduados 

com os gestores com 12º ano de escolaridade, os gestores licenciados com os 

gestores com 12º ano de escolaridade, os gestores licenciados e os gestores com o 9º 

ano de escolaridade e os gestores com o 12º ano de escolaridade e os com 9º ano de 

escolaridade não foram encontradas diferenças significativas. 

Com relação aos anos exercidos na função e a influência que estes poderiam 

ter na tomada de decisão dos gestores não foi encontrada uma diferença significativa. 

Os gestores com mais experiência na função tem uma tendência ao estilo Analítico 

enquanto os gestores com menos experiência preferem o estilo Comportamental. 

Ao analisarmos a possível influência que poderia ter o género dos gestores em 

relação ao seu estilo de tomada de decisão também não encontramos uma diferença 
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significativa, sendo que os gestores do sexo masculino apresentam uma tendência 

para o estilo Conceptual e os gestores do sexo feminino para o estilo Diretivo. 

Com relação à influência que o número de atletas no clube pode ter na tomada 

de decisão dos gestores, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

gestores que pertencem a clubes com até 150 atletas e os que pertencem a clubes 

com número de atletas entre 151 e 300, assim como entre os gestores que pertencem 

a clubes com até 150 atletas quando comparados com os gestores que pertencem a 

clubes com mais de 300 atletas. Foram encontradas diferenças significativas ao 

comparar os gestores que pertencem a clubes com o número de atletas entre 151 e 

300 e os que gestores que pertencem a clubes com mais de 300 atletas. Os clubes 

com mais de 300 atletas têm predominância pelo estilo Analítico e os gestores que 

pertencem a clubes com o número de atletas entre 151 e 300 preferem o estilo 

Comportamental. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir com este estudo que os gestores dos clubes de formação 

desportiva do Concelho de Almada não apresentam um estilo de tomada de decisão 

que seja dominante. Mas quando comparamos entre os diferentes estilos, podemos 

observar uma ligeira preferência para o estilo Analítico. 

Ao observarmos as variáveis independentes, para saber se estas influenciam 

ou não os estilos de tomada de decisão, encontramos que a idade não influencia nas 

tomadas de decisão, mas o nível de escolaridade pode ter influência no momento da 

decisão, pois ao comparar os gestores com Pós-graduação e os com 9º ano de 

escolaridade observamos diferenças significativas, sendo que os gestores com o 9º 

ano de escolaridade preferem o estilo Comportamental e os gestores Pós-graduados 

preferem os estilos Analítico e Diretivo. 

Podemos concluir também que os anos na função e o género dos gestores não 

influenciam na tomada de decisão. 

Foram encontradas diferenças significativas no estilo Analítico, entre o grupo 

dos gestores de clubes que possuem entre 151 e 300 atletas e o grupo dos gestores 

que pertencem a clubes com mais de 300 atletas, podendo assim concluir-se que 

existe nos gestores dos clubes com mais de 300 atletas uma maior tolerância para a 

ambiguidade, uma personalidade cognitiva mais complexa e apresentam uma 

tendência para o autoritarismo. 

Com isso concluímos que os estilos de tomada de decisão podem variar 

conforme o contexto e a dimensão da tomada de decisão. 
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8. SUGESTÕES 

 

Este estudo é só um início para poder perceber os estilos de tomada de 

decisão dos gestores clubes de formação desportiva. Desta forma, seria importante 

dar continuidade a esta linha de investigação. 

Sendo assim, podemos sugerir: 

1. Realizar um estudo idêntico abrangendo outros Concelhos do país. 

2. Realizar um estudo de forma alargada ao Distrito de Setúbal, obtendo 

assim um maior número de gestores e resultados mais significativos. 

3. Realizar um estudo idêntico separado por modalidades desportivas. Ex: 

apenas clubes de formação de basquetebol, clubes de formação de 

futebol, clubes de formação de voleibol. 
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ESTILOS DE TOMADA DE DECISÃO 

Este questionário destina-se a um estudo a decorrer na FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA DE LISBOA e tem por 

objetivo determinar a auto perceção do “gestor” acerca do estilo de tomada de decisão. Cada questão deve ser respondida atribuindo 

8 pontos à resposta com que se concorde mais, 4 à que se concorde em segundo lugar, 2 à que se concorde em terceiro lugar 
e 1 à que se concorde em último lugar. 

Atividade Profissional:__________________________________   Função no Clube:____________________________________   

Nível de Escolaridade:_________________________________________________________  Género:_________  Idade:______ 

Nº Anos na Função:_______ Nº de Atletas do Clube:______ 

Questões Classificações 

1 
Na vida o meu 

objetivo principal é: 

Ter uma posição 

com estatuto 
 

Ser o melhor no 

meu campo 
 

Ser reconhecido no 

meu trabalho 
 

Sentir-se seguro no 

meu trabalho 
 

2 
Gosto de trabalhos 

que: 

São tecnicamente 

bem definidos 
 

Têm uma 

variabilidade 

considerável 

 
Permitem ações 

independentes 
 Envolvem pessoas  

3 

Espero que as pessoas 

que trabalham comigo 

sejam: 

Produtivas e 

rápidas 
 Altamente capazes  

Empenhadas e 

responsáveis 
 Recetivas a sugestões  

4 
Quando trabalho 

procuro: 

Resultados 

práticos 
 

As melhores 

soluções 
 

Novas ideias e 

abordagens 
 

Bom ambiente de 

trabalho 
 

5 
Comunico melhor com 

os outros: 

Direta e 

pessoalmente 
 Por escrito  

Discutindo em 

grupo 
 Numa reunião formal  

6 
No meu planeamento 

realço: 
Problemas sociais  

Objetivos 

convergentes 
 Objetivos futuros  A minha carreira  

7 
Perante um problema 

resolvo-o recorrendo a: 

Abordagens 

privadas 
 Procura de factos  

Abordagens 

criativas 
 

Confiar nos meus 

sentimentos 
 

8 
Quando uso a 

informação prefiro: 

Factos 

específicos 
 

Informação rigorosa 

e completa 
 

Cobertura superior 

para várias 

hipóteses 

 

Poucos dados que 

sejam facilmente 

compreendidos 

 

9 
Quando não tenho a 

certeza do que fazer: 

Baseio-me na 

intuição 
 Procutos factos  

Procuro um possível 

compromisso 
 Espero antes de decidir  

10 
Sempre que possível 

evito: 
Detalhes longos  

Trabalho 

incompleto 
 

Usar números e 

fórmulas 
 Conflitos com os outros  

11 
Sou especialmente 

bom a: 

Lembrar-me de 

datas e factos 
 

Resolver problemas 

difíceis 
 

Ver várias 

possibilidades 
 Interagir com os outros  

12 
Quando o tempo é 

importante: 

Decido e atuo 

rapidamente 
 

Sigo os planos e as 

prioridades 
 

Recuso ser 

pressionado 
 

Procuro orientação e 

apoio 
 

13 
Em termos sociais, 

geralmente: 

Falo com os 

outros 
 

Penso no que está a 

ser dito 
 

Observo o que se 

passa 
 Ouço as conversas  

14 
Sou bom a lembrar-me 

de: 

Nomes de 

pessoas 
 Locais  Caras de pessoas  

Personalidade das 

pessoas 
 

15 

O meu trabalho 

fornece-me a 

possibilidade de: 

Influenciar os 

outros 
 

Encarar tarefas 

desafiadoras 
 

Atingir objetivos 

pessoais 
 Ser aceite pelo grupo  

16 
Trabalho bem com 

pessoas: 

Enérgicas e 

ambiciosas 
 Autoconfiantes  Com mentes abertas  

Prudentes e de 

confiança 
 

17 Sob estresse: Fico ansioso  
Concentro-me nos 

problemas 
 Fico frustrado  Ignoro o que me rodeia  

18 
Os outros consideram-

me: 
Agressivo  Disciplinado  Imaginativo  Colaborador  

19 
As minhas decisões 

são tipicamente: 
Diretas e reais  

Abstratas e 

sistemáticas 
 Amplas e flexíveis  

Sensíveis às 

necessidades dos outros 
 

20 Não gosto de: Perder o controlo  
Trabalho 

estandardizado 
 Seguir ordens  Ser rejeitado  

Rowe (1981) e aferido Pires & Colaço (2001) 
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