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RESUMO 

 

A liderança tem sido reconhecida como um fator importante para o desenvolvimento e 

sucesso das organizações. Sendo este um tema que tem vindo a adquirir uma maior 

notoriedade no âmbito das organizações e na Gestão Internacional de Recursos Humanos 

(GIRH), têm sido realizados estudos sobre a liderança relacionados aos diversos contextos 

culturais existentes, com o intuito de tipificar as diversas formas de liderar de acordo com a 

cultura de cada país. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo identificar as 

caraterísticas e os estilos de liderança predominantes nas organizações em Moçambique. 

Vinte e cinco entrevistas foram conduzidas durante duas semanas. Utilizando a metodologia 

Grounded Theory e após tratados os dados então recolhidos, emergiu um modelo explicativo 

da liderança organizacional em Moçambique, que encontra sustentação empírica, através dos 

dados disponíveis e sustentação teórica, através dos estudos científicos e referências teóricas. 

Foi possível constatar que a liderança organizacional em Moçambique encontra-se num 

processo de transição. Constituíram importantes limitações neste estudo, o facto de se ter 

realizado as entrevistas num curto espaço de tempo, assim como a utilização de apenas um 

método de recolha dos dados.  

 

 

Palavras-chave: liderança organizacional, processo de transição, mecanismos de transição, 

liderança autoritária, liderança participativa, Moçambique. 
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ABSTRACT 

 

Leadership has been recognized as an important factor for development and success of 

organizations. Being a topic that has been gaining increasing visibility in the framework of 

organizations and International Human Resources Management (IHRM), studies have been 

conducted on the concept of leadership related to several cultural contexts, in order to present 

the several ways to lead according to the culture of each country. The purpose of this study is 

to identify the characteristics and leadership styles that prevail in organizations in 

Mozambique. Twenty-five interviews were conducted during two weeks. Using Grounded 

Theory and after treatment of data, explanatory model of organizational leadership in 

Mozambique has emerged, based on empirical and theoretical support through the available 

data. It was found that organizational leadership in Mozambique is in a transition process. 

Important limitations to this study were the fact that the interviews were conducted in a short 

period of time, as well as the fact that it was used only one method of data collection.  

 

 

Key-words: organizational leadership, transition process, mechanisms of transition, 

authoritarian leadership, participative leadership, Mozambique.    
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INTRODUÇÃO 

 

“Não se assinala o caminho apontando-o com o dedo, mas sim caminhando à frente.” – (Provérbio 

Macua, Moçambique) 

 

Com a crescente consciencialização das organizações sobre o valor da liderança, como fator 

principal de vantagem competitiva, nos últimos anos os estudos sobre a liderança 

organizacional têm vindo a ganhar cada vez mais notoriedade no âmbito da GIRH. Isto pelo 

facto de, a liderança constituir um fator de diferenciação e de grande pertinência no que diz 

respeito ao sucesso ou insucesso das organizações.  

 

Constitui objetivo deste estudo compreender a forma como os líderes moçambicanos lideram 

as suas equipas, de forma a identificar os estilos de liderança organizacional em Moçambique. 

Sendo que foram realizadas entrevistas a gestores e diretores que ocupam cargos de liderança, 

e colaboradores de organizações em Moçambique, e as mesmas foram posteriormente 

analisadas.  

 

A história recente de Moçambique tem sido de uma luta contínua pelo desenvolvimento e 

prosperidade. Logo após a independência em 1975, o país enfrentou uma guerra civil que teve 

duração de 16 anos. Esta guerra teve fim com a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992. 

No âmbito político assistiu-se a transição de um sistema monopartidário para o posterior 

sistema multipartidário em 1994 (Romão et al., 1998).  

 

Apesar do baixo nível desenvolvimento humano divulgado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD)
2
 Moçambique tem vindo a apresentar taxas de crescimento 

económico bastante significantes e o mercado moçambicano tem sido alvo de numerosos 

investimentos estrageiros. Segundo o Banco Mundial (BM) (2012) este crescimento 

económico resulta da estabilidade política do país, das reformas estruturais e dos grandes 

investimentos estrangeiros em setores estratégicos. No entanto, é de salientar que este sucesso 

deve-se também em grande parte à dependência de Moçambique relativamente à ajuda 

                                                           
2
Ver: Indicadores de Desenvolvimento Humano em:  http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MOZ.html, 

acedido em 2 de Maio de 2013. 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MOZ.html
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externa, sendo que cerca de 50% dos gastos públicos e 75% do investimento público são 

financiados pela ajuda externa (Falk & Landfald, 2003). 

Tratando-se de um contexto cultural que parece diferir em diversas formas das sociedades 

Ocidentais – onde a maior parte da investigação e da teorização sobre gestão tem sido 

desenvolvida – alguns estudos têm sido realizados, com o objetivo de identificar as 

especificidades da cultura e das práticas de gestão em Moçambique. A necessidade de 

realização deste estudo num contexto específico, o de Moçambique, surge principalmente 

devido a crescente mobilidade, que se tem verificado nos últimos anos, de organizações e de 

indivíduos de diferentes países e culturas (particularmente, Portugueses, Brasileiros e 

Chineses). Estes estudos, para além de enriquecerem a literatura, servem também como base 

de apoio para os gestores sobre como lidar de forma eficaz com os desafios interculturais da 

gestão.  

 

Visando a concretização do objetivo proposto, vinte e cinco entrevistas foram realizadas a 

líderes e colaboradores moçambicanos de diversas províncias. Utilizando o método Grounded 

Theory, emergiu um modelo de liderança organizacional, que explica que a liderança 

organizacional em Moçambique se encontra num processo de transição. Assim, para melhor 

apresentação dos resultados, o modelo encontra-se dividido em três partes essenciais: (i) na 

primeira parte é apresentado a forma como os líderes lideram as suas equipas e com deveriam 

liderar, segundo as interpretações geradas através da análise dos dados; na segunda parte 

apresentam-se três tipos de mecanismos de transição, designadamente a globalização, os 

mecanismos facilitadores da mudança, e os que criam resistência à mudança; e na terceira será 

explicado de que forma está a decorrer o processo de transição tendo em conta o tempo, setor 

e espaço regional. 

  

O presente estudo revela-se pertinente a nível teórico e pragmático, designadamente nos 

estudos realizados no âmbito da liderança e da Gestão de Recursos Humanos (GRH), uma vez 

que o tema se encontra pouco explorado, principalmente no contexto moçambicano. Do ponto 

de vista teórico, o estudo demonstra a importância de se aprofundar e melhor investigar a 

forma que os líderes moçambicanos lideram as suas equipas e pretende ainda, desenvolver 

teoria sobre os mesmos. Do ponto de vista pragmático, o estudo pretende elucidar sobre os 
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estilos de liderança, procurando traçar recomendações de forma a criar valor para as 

organizações e para os líderes moçambicanos.  

 

Para além do capítulo introdutório, é apresentado um segundo capítulo que engloba a revisão 

da literatura onde se irá aprofundar alguns conceitos cruciais à análise dos dados, bem como 

alguns modelos teóricos que se debruçam sobre a temática em análise. Desta forma serão 

analisados os conceitos de liderança, poder e autoridade, os conceitos de cultura nacional e 

cultura organizacional bem como as principais referências teóricas que os suportam.  

 

No terceiro capítulo, será apresentada a metodologia utilizada neste estudo, com as teorias 

devidamente fundamentadas. De seguida, será apresentada a análise e discussão dos 

resultados, assim como as conclusões finais, seguindo da apresentação das principais 

implicações do estudo para a liderança organizacional e GRH, a nível teórico e prático, e com 

algumas sugestões para estudos futuros, visando desta forma o progresso deste campo de 

investigação.  
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2.1. A Liderança 

 

2.1.1) O Conceito de Liderança 

Os estudos sobre a liderança têm vindo a receber uma crescente atenção por parte da 

comunidade científica em grande parte devido as mudanças da conjuntura internacional e à 

consciencialização por parte das empresas da importância que o líder assume dentro de uma 

organização. A liderança é hoje considerada por diversos investigadores uma qualidade que se 

aprende e se desenvolve, e que inclui um conjunto de capacidades que combinadas potenciam 

os Recursos Humanos (RH). 

 

Apesar de inúmeras investigações realizadas no âmbito da liderança (e.g., Weber, 1964; 

Burns, 1978; Hersey & Blanchard, 1988; Schein, 1988) constata-se ainda hoje a ausência de 

um conceito universal de liderança, capaz de dar resposta aos diversos desafios 

organizacionais. No entanto estudos recentes (e.g., Yukl, 1994; Collins, 2001; House, 2001; 

Rego & Cunha, 2009) têm efetuado um esforço acrescido no sentido de garantir uma 

integração consistente das diferentes teorias defendidas ao longo das últimas décadas. Bass 

(1990) refere que há muitas definições de liderança, quase tantas as pessoas que se dedicam 

ao tema. O quadro 1 apresenta algumas das definições que mais impacto tiveram nos estudos 

sobre a liderança.  
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Quadro 1: Definições de liderança 

 

Definição de Liderança 

 

Autores 

A liderança é um processo em que um grupo de pessoas com os mesmos valores e 

motivações, num contexto de competição ou conflito, mobilizam recursos 

económicos, políticos e outros, tendo em vista a concretização de certos objetivos.  

 

Burns (1978) 

A liderança refere-se ao processo de indução de um grupo de pessoas numa 

direção através de meios não coercivos. 

 

Kotter (1988) 

A liderança foi concebida como o foco de processos, como uma questão de 

personalidade, como uma questão de cumprimento de indução, como o exercício 

da influência, como determinados comportamentos, como uma forma de 

persuasão, como uma relação de poder, como um instrumento para alcançar 

objetivos, como um efeito de interação, tal como um papel diferenciado, como a 

iniciação de uma estrutura, e como muitas combinações destas definições. 

 

Bass & Stogdill 

(1990) 

A liderança é um processo através do qual um membro de um grupo ou 

organização influencia a interpretação dos eventos pelos restantes membros, a 

escolha de objetivos, a motivação das pessoas para alcançar os objetivos, a 

manutenção das relações de cooperação e a obtenção de apoio de pessoas 

exteriores ao grupo ou organização. 

 

Yukl (1994) 

A liderança é a capacidade de um indivíduo influenciar, motivar e habilitar os 

outros a contribuírem para a eficácia e sucesso das organizações de que são 

membros. 

 

Project Globe 

(2001) 

Fonte: elaboração da autora 

  

Da mescla de definições acima apresentadas, verifica-se que não predomina o consenso entre 

os investigadores de uma definição sólida do conceito de liderança. Mas este conceito surge 

como um leque de influências interpessoais e recíprocas com o objetivo de obter 

determinados resultados. Entre os conceitos existentes é possível destacar que muitos destes 

partilham aspetos em comum, mas também outros diferenciadores.  

 

Um dos aspetos mais consensuais na maioria das definições é o exercício da influência, que 

simultaneamente se diferencia relativamente à forma como é exercida e os resultados obtidos 

pela mesma. Yukl (1994) refere que a influência pode ser interpretada como um mero efeito 

de um agente sobre o outro. No entanto a diferença reside nas diversas formas que o exercício 

da influência tem sobre as pessoas.  
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Enquanto uns autores defendem que a liderança ocorre apenas se as pessoas são influenciadas 

para fazerem o que é ético e benéfico para todos. Outros autores defendem que a liderança 

inclui todas as tentativas de influência, independentemente do propósito que move o 

influenciador e o beneficiário da sua conduta (Cunha & Rego, 2007).  

 

Yukl (1994) enumera três resultados diferentes das tentativas de influência – o 

comprometimento, a complacência e a resistência. O comprometimento descreve um 

resultado em que o agente-alvo concorda com a decisão ou pedido do líder e faz um esforço 

para levar a cabo o pedido. A complacência descreve um resultado em que o agente-alvo está 

disposto a fazer o que o líder pede, mas não de uma forma entusiástica, fazendo apenas o 

mínimo esforço. A resistência descreve um resultado em que o agente-alvo se opõe a qualquer 

pedido ou proposta do líder, de forma a evitar a concretização do objetivo. 

 

De acordo com Bass & Stogdill (1990) o conceito de influência reconhece o facto de que os 

indivíduos são diferentes, e que os seus comportamentos ao afetarem as atividades de um 

grupo (ou grupos) produzem resultados diferentes. E isso implica uma relação recíproca entre 

o líder e os seguidores, mas essa relação não é necessariamente caraterizada pela dominação, 

controle ou indução do cumprimento por parte do líder. Assim sendo, o exercício da 

influência pode dar origem ao empenhamento entusiástico de parte de um grupo em 

determinadas situações, mas por outro lado pode também suscitar resistência por parte de 

outros.  

 

Esta falta de unanimidade e a diversidade de definições reflete as diferentes sensibilidades 

teóricas que orientam os investigadores. Em suma, pode-se afirmar que a liderança implica 

sempre relações interpessoais e predisposição para influenciar os outros com o objetivo de 

obter determinados resultados. Sendo que todas as definições dependem da dimensão e 

extensão da investigação, assim como do propósito e objetivo do estudo.  

 

2.1.2) O Poder e a Autoridade 

Ao conceito de liderança encontram-se estreitamente associados os conceitos de poder e 

autoridade. Weber (1964) estabelece uma distinção básica entre o conceito de liderança, poder 
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e autoridade. Segundo o autor o poder corresponde a probabilidade de um ator, dentro de uma 

relação social estar em condições de realizar a sua própria vontade a despeito da resistência; a 

liderança é a probabilidade de uma ordem ser prontamente obedecida por parte de um grupo 

de pessoas; e a autoridade seria então a liderança legítima e não o poder. Desta forma a 

liderança estaria mais diretamente associada a autoridade do que ao poder, o que não significa 

que o poder e a liderança não possam estar igualmente associados (Jesuíno, 2005). 

 

A importância do conceito de poder deve-se à necessidade da existência de um poder na 

sociedade organizada ou dentro de uma organização. O poder está relacionado com a 

liderança porque é uma parte integral da habilidade para influenciar os outros. Yukl (1994) 

refere que o poder é a potencial influência de um agente sobre as atitudes e comportamentos 

de uma ou mais pessoas. Segundo Lara (2009) o poder é o conjunto de meios capazes de 

coagir os outros a determinado comportamento. 

 

Relativamente a autoridade, Weber (1964) refere que é o poder legítimo e aceite por aqueles 

sobre os quais se exerce. A autoridade é uma forma de poder que não implica força. A 

autoridade envolve uma suspensão de julgamento por parte dos que se submetem a ela, as 

diretrizes são seguidas porque se acredita que devem ser seguidas, sendo a obediência 

voluntária.  

 

O autor distingue três tipos puros de autoridade legítima: (i) autoridade legal (bases 

racionais), que assenta na crença da legalidade de padrões de regras e no direito daqueles que 

foram elevados a posições de autoridade para assumir o comando de acordo com essas regras; 

(ii) autoridade tradicional (bases tradicionais) baseia-se na crença da legitimidade e estatuto 

daqueles que exercem a autoridade sobre os outros; (iii) autoridade carismática (bases 

carismáticas) fundamenta-se na devoção ao caráter, excecionalidade ou heroísmo de um 

indivíduo e aos padrões normativos ou ordem por ele revelados ou ordenados.  

 

Em suma, pode-se dizer que o poder é a capacidade para influenciar os outros, enquanto a 

autoridade representa o poder que advém da ocupação de uma determinada posição na 

sociedade ou organização. O poder envolve a força ou a imposição da vontade numa 

determinada situação. 
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2.2. As Teorias Clássicas da Liderança 

 

2.2.1) Teoria dos Traços de Personalidade 

Uma das primeiras teorias a aparecer no âmbito dos estilos de liderança foi a teoria dos traços 

de personalidade. Esta teoria baseava-se nas seguintes componentes: nos atributos, nas 

qualidades, na personalidade, nos valores e nas competências dos líderes. As primeiras 

investigações foram conduzidas segundo a associação do líder aos «grandes homens», muitas 

vezes vistos como heróis. Bilhim (1997) refere que a abordagem dos traços de personalidade 

procura definir os traços psicológicos, sociais, físicos e intelectuais que discriminam o líder 

do, não líder de forma a prever comportamentos e servir de apoio na seleção de chefias. 

 

Segundo Bennis & Nanus (1985:5) «as capacidades de liderança eram consideradas como 

uma questão de nascimento, mais ainda considerava-se que se nascia líder e não se faziam 

líderes». Acreditava-se na existência de «líderes naturais», dotados de traços específicos e 

únicos que os outros não possuíam. Assim para além da elevada importância das 

características físicas desses homens, houve desde cedo uma tentativa de identificação de 

qualidades excecionais, de traços de personalidade, competências e aptidões ímpares, 

transformando-os desta forma em pessoas diferentes e especiais. 

 

No âmbito desta teoria surgem dois tipos de liderança: a liderança transacional e a liderança 

transformacional. Na liderança transacional, trata-se de uma relação de troca que tem como 

objetivo o alcance dos interesses pessoais, quer para o líder, quer para o seguidor. O líder 

transacional monitora o desempenho do seguidor e toma medidas corretivas caso este não 

cumpra as normas.  

 

Na liderança transformacional, o líder inspira cada um a transcender o seu interesse para o 

bem da organização e obtém esforços adicionais para o cumprimento das metas. Os líderes 

transformacionais constroem o sentido de identificação social e pessoal entre os seguidores, 

assim como a missão e os objetivos do líder e da organização. Assim a coesão, o empenho, a 

dedicação e o desempenho são reforçados (Bass, 1999). Estes conceitos de liderança foram 

introduzidos por Burns (1978), posteriormente analisados por Bass (1999), que defende que a 
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liderança transformacional aumenta a eficácia da liderança transacional, mas a liderança 

transformacional não substitui a liderança transacional. 

 

Dois aspetos importantes podem ser levados em conta sobre a abordagem dos traços. 

Primeiro, que se refere à associação entre traços de personalidade e liderança e outro que se 

refere à existência dum perfil universal de liderança. Todavia uma das grandes limitações que 

o modelo apresenta prende-se com facto de não existir um único traço universal comum capaz 

de determinar a eficácia ou a ineficácia da liderança.  

 

2.2.2) Teorias Comportamentais 

A seguir à teoria dos traços de personalidade – considerada pioneira nos estudos sobre a 

liderança – surgem as teorias comportamentais. Trata-se de uma visão comportamentalista 

que prescindia as variáveis de personalidade, mas todavia manteve a crença na possibilidade 

de identificação do líder universal (Jesuíno, 2005).  

 

Ao contrário da teoria dos traços, esta teoria defende que os comportamentos podem ser 

aprendidos, sendo os indivíduos treinados para adquirirem os comportamentos de liderança 

apropriados, podendo assim liderar de forma eficaz. A teoria focava-se no que os líderes 

fazem e não no que os líderes são. Nesse âmbito emergiram duas grandes categorias de 

comportamento: orientação para as tarefas (o grau em que o líder define o seu próprio 

trabalho e dos seus subordinados, tendo em vista o alcance dos objetivos), e a orientação para 

as pessoas ou para o relacionamento (grau em que o líder age de modo amistoso e se preocupa 

com os subordinados e com o respetivo bem estar) (Cunha et al., 2007). 

 

Um líder cujos comportamentos estão orientados para as tarefas, (planeamento das atividades, 

classificação das funções e objetivos, monitorização do desempenho e das operações) tem 

maior preocupação nos cumprimentos e realização das tarefas de uma forma eficiente. 

Quando os comportamentos do líder são orientados para as relações pessoais, a sua principal 

preocupação passa pela autoconfiança, cooperação, satisfação no trabalho e a identificação 

dos membros com a sua própria organização. Ou seja, o líder adota diversos tipos de 

comportamentos que traduzem a consideração, aceitação, preocupação com as necessidades e 

sentimentos dos colaboradores, tal como o desenvolvimento de atividades e práticas 



11 
 

facilitadoras do relacionamento, como o coaching e a progressão na carreira com recurso a 

um gestor de carreiras.  

 

Ainda no âmbito das teorias comportamentais é possível destacar três estilos de liderança: 

autocrático, democrático e liberal (laissez-faire) (Avolio, 2011). No quadro 2 apresenta-se a 

caraterização de cada um destes estilos de liderança.  

 

Quadro 2: Estilos de liderança   

Liderança Autocrática Liderança Democrática Liderança Liberal 

Apenas o líder fixa as diretrizes, 

sem qualquer participação do 

grupo. 

As diretrizes são debatidas e 

decididas pelo grupo, que é 

estimulado e assistido pelo líder. 

Há liberdade completa 

para as decisões grupais 

ou individuais, com 

participação mínima do 

líder. 

O líder determina as providências e 

as técnicas para a execução das 

tarefas, cada uma por vez, a 

medida que se tornam necessárias e 

de modo imprevisível pelo grupo. 

 

O próprio grupo esboça as 

providências e as técnicas para 

atingir o objetivo, com o 

aconselhamento técnico ao líder. 

As tarefas ganham novas 

perspetivas com os debates.  

 

A participação do líder no 

debate é limitada, 

apresentando apenas 

alternativas ao grupo, 

esclarecendo que poderá 

fornecer informações 

desde que seja solicitado. 

O líder determina qual a tarefa que 

cada um deve executar e qual o seu 

companheiro de trabalho. 

 

A divisão das tarefas fica a critério 

do próprio grupo e cada membro 

tem liberdade de escolher os seus 

companheiros de trabalho. 

Tanto a divisão das 

tarefas, como a escolha 

dos companheiros, fica 

totalmente a cargo do 

grupo, com a falta de 

participação do líder. 

O líder é pessoal e dominador nos 

elogios e nas críticas ao trabalho de 

cada membro. 

O líder procura ser um membro 

normal do grupo, sem encarregar-

se de muitas tarefas.  

O líder não faz nenhuma 

tentativa de avaliar ou de 

regular o curso dos 

acontecimentos. Faz 

somente comentários 

irregulares quando 

interrogado. 

Fonte: Chiavenato (1983), Introdução à Teoria Geral da Administração. 

 

Estes três estilos de liderança diferenciam-se na medida em que na liderança autocrática o 

líder tem o papel decisivo e não há qualquer tipo de intervenção por parte dos colaboradores; 

na liderança democrática o líder procura demonstrar que faz parte de um grupo e as decisões 

são tomadas pelo grupo; e na liderança liberal o líder delega as decisões ao grupo sendo a sua 

participação mínima. 
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Apesar de várias tentativas de esclarecimento desta teoria, ainda assim os autores consideram 

que não existe um «consenso comportamental» para a liderança eficaz, ou seja, não 

consideram que todos os tipos de comportamentos de um líder sejam universais, pois em 

diferentes situações, os líderes podem adotar determinados tipos de comportamentos mais ou 

menos eficazes de forma a fazer face a cada situação. 

 

2.2.3) Teorias Contingenciais e Situacionais 

De acordo com Chiavenato (1983) as teorias contingenciais procuram explicar a liderança 

dentro de um amplo contexto, partindo do princípio de que não existe um único estilo ou 

caraterística de liderança válida para todas as situações.  

 

As caraterísticas dos seguidores, a natureza do trabalho e tarefas executadas pelo grupo, o tipo 

de organização e ainda a natureza do ambiente externo, constituem variáveis contingenciais 

que influenciam o processo de liderança. Estas variáveis traduzem-se em fatores e aspetos da 

situação que aumentam ou que anulam os efeitos dos comportamentos e características de um 

líder, durante o processo de liderança. 

 

Esta abordagem tem como pressuposto a contingência da situação como a principal 

condicionante à eficácia do estilo comportamental do líder, o que implica que certos 

comportamentos poderão ser eficazes em determinadas situações mas não em todas. No 

âmbito desta teoria emerge o modelo desenvolvido por Fiedler (cit. por Jesuíno, 2005) sendo 

o primeiro a especificar a forma como as variáveis contingenciais interagem com a 

personalidade e com o comportamento do líder.  

 

Este modelo contingencial integra, fundamentalmente, três elementos: (i) o estilo de 

liderança, sendo medido através do instrumento LPC (least preferred coworker); (ii) o 

desempenho do grupo, que considera que a relação entre os estilos e a eficácia depende da 

favorabilidade da situação; (iii) a favorabilidade da situação, que sugere que em situações de 

baixa e elevada favorabilidade, os líderes mais orientados para as tarefas são mais eficazes do 

que os orientados para o relacionamento (Cunha et al., 2007). A teoria de Fiedler conduziu a 

resultados controversos e novos modelos de contingência foram propostos.  
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Neste âmbito aparece o modelo situacional de Hersey e Blanchard (1988), que refere que os 

líderes devem ajustar os seus comportamentos e apropriá-los aos diferentes graus de 

maturidade dos seus subordinados, tendo em conta a tarefa específica desempenhada pelos 

mesmos. Este modelo integra dois tipos de variáveis: o comportamento do líder e a 

maturidade dos colaboradores. A maturidade é a capacidade e a disposição das pessoas 

assumirem a responsabilidade de dirigir o seu próprio comportamento. De acordo com 

Jesuíno (2005) este modelo baseia-se na interação entre: (i) as diretrizes (comportamento 

dirigido para a tarefa) que o líder emite; (ii) o apoio sócio afetivo prestado pelo líder; (iii) o 

nível de maturidade dos colaboradores numa tarefa específica.  

 

Do comportamento do líder resultam quatro designações dos estilos de liderança: delegar; 

participar, vender e dar ordens. Relativamente aos colaboradores, são definidos dois tipos de 

maturidade: a maturidade no cargo (conhecimentos, experiência, competência para executar a 

função), e a maturidade psicológica (autoconfiança, comprometimento e motivação para 

executar a função). 

 

 

2.3. A “Conflitualidade” entre a Liderança e a Gestão 

 

Nas investigações realizadas sobre a liderança e a gestão existe um consenso no que diz 

respeito às funções distintas que o líder e o gestor desempenham, sendo a única dificuldade o 

estabelecimento ou definição concisa de cada conceito. Há por isso uma especial atenção por 

parte dos investigadores na clarificação e distinção dos conceitos de gestão e liderança. 

Recorrendo a Bennis & Nanus (1985), pode-se dizer que gerir consiste em comandar, 

enquanto que liderar consiste em exercer influência ou orientar. Considera-se que a gestão 

obriga a que os membros de um grupo obtenham determinados resultados, ao contrário da 

liderança que tende a levar os indivíduos a mudar voluntariamente as suas preferências, 

através da influência do líder. O quadro 3 apresenta as principais distinções entre os líderes e 

os gestores. 
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Quadro 3: Distinção entre Líderes e Gestores 

Líderes Gestores 

Estabelecem uma visão Planeiam e controlam  

Focam-se na imaginação e no empreendedorismo Focam-se nos processos e no sistema 

Alinham os interesses das pessoas, de maneira que 

compreendam a sua visão e estratégia  

Focam-se na organização e nos recursos 

Motivam as pessoas Preocupam-se com os interesses da organização 

Focam-se em resultados de longo prazo Focam-se em resultados de curto prazo 

Produzem mudança Produzem ordem, previsibilidade e resultados  

Inovam Administram 

Questionam-se sobre o quê e o porquê Questionam-se sobre o como e o quando 

Correm riscos Evitam correr riscos 

Inspiram as pessoas  Exigem obediência  

Tomam a iniciativa para liderar São atribuídos a um cargo 

“Fazem as coisas corretas” “Fazem as coisas de forma correta” 

Fonte: Construído a partir de: Rego (1997), Liderança nas Organizações: teoria e prática; Bennis & Nannus 

(1985), Leaders. The strategies for taking change. 

 

Do exposto acima pode-se afirmar que os líderes facilitam a interação interpessoal e relações 

de trabalho positivas, planeando, organizando e avaliando o trabalho feito. Os gestores 

planeiam, investigam, coordenam, avaliam, supervisionam, negoceiam e representam. Todas 

estas funções do gestor podem potencialmente proporcionar a liderança; e todas as atividades 

da liderança podem contribuir para gerir. Apesar disso de acordo com Bass (1990) alguns 

gestores não lideram e alguns líderes não gerem. 

 

Alguns autores defendem ainda que os gestores são mais racionais, trabalham mais com a 

cabeça do que com o coração, têm como princípios a eficiência, o planeamento, o controlo e 

os regulamentos. Por seu turno, os líderes são mais carismáticos e inspiradores, assumem 

riscos, são criativos e são visionários. Quer isto dizer que a liderança é um processo mais 

emocional, distintamente da gestão, que seria um processo mais racional. Neste âmbito, 

Bennis & Nanus (1985) defendem ainda uma posição quase extrema referindo que, a gestão e 

a liderança não podem estar presentes na mesma pessoa, pois as definições de líder e gestor 

contemplam valores incompatíveis e diferentes personalidades. Os gestores preocupam-se em 

como as coisas são feitas, enquanto, que os líderes interessam-se pelo significado que essas 

coisas têm para as pessoas.  

 

Abraham Zaleznik (1977), num artigo intitulado “Managers and Leaders. Are they 

Different?” sugere que os gestores e os líderes são pessoas completamente diferentes 
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relativamente à motivação, à história pessoal e à forma de pensar e agir. O autor refere que os 

gestores são mais conservadores e analíticos, reagem e adaptam-se aos factos. 

Contrariamente, os líderes são mais criativos, têm estilos mais imprevisíveis, são mais 

intuitivos. Os gestores coordenam e equilibram pontos de vista opostos, para que as pessoas 

aceitem as decisões. Procuram também conduzir os equilíbrios de poder para soluções 

aceitáveis, enquanto os líderes desenvolvem novas abordagens e abrem campo para novas 

ações. 

 

Os gestores procuram manter um baixo nível de envolvimento emocional nas relações 

interpessoais, o que os impede de por vezes terem a capacidade de perceberem os sentimentos 

dos outros. Distintamente, os líderes são empáticos, têm a capacidade de detetar sinais 

emocionais e isto torna-os relevantes nas relações interpessoais. De uma forma geral, a 

racionalidade do gestor torna-o mais inacessível e desinteressado. Por outro lado, o líder atrai 

fortes sentimentos de identidade e de diferenciação. 

 

Kotter (1990) reforça a mesma ideia, da grande diferença entre a liderança e a gestão, 

referindo que ninguém pode ser bom simultaneamente a liderar e a gerir. Na sua perspetiva, 

algumas pessoas têm um grande potencial de liderança mas por várias razões, grandes 

dificuldades de se tornarem bons gestores. Para clarificar a distinção entre os conceitos, o 

autor faz uma analogia militar, ao destacar que em tempo de paz o exército consegue 

sobreviver com uma boa gestão e administração em todos os seus níveis ao longo de toda a 

sua hierarquia, concentrando apenas a liderança no topo da instituição. O mesmo já não 

acontece em tempo de guerra, em que o mesmo exército necessita de líderes competentes em 

todos os seus níveis de comando. Ninguém consegue certamente compreender como gerir 

eficazmente os soldados no decorrer de uma batalha. É evidente que estes soldados têm que 

ser liderados e não geridos.   

 

Resumindo, a liderança suscita inovação baseada em novos paradigmas. Assenta em valores 

éticos, morais e respeito pelas diferenças. Enquanto a gestão significa administrar a realidade 

existente, sendo o gestor mais racional, frio e reativo. No entanto, parece consensual entre os 

investigadores que tanto a liderança quanto a gestão são imprescindíveis para o sucesso 

organizacional. 
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2.4. Estudos Transculturais da Liderança 

 

2.4.1) Cultura Nacional e Cultura Organizacional 

Com a globalização e cada vez maior interdependência entre os estados, há uma crescente 

necessidade de maior compreensão das influências culturais na liderança e nas organizações. 

Vários autores (Hofstede, 2010; Schein, 1988; Yukl, 1994) salientam a importância da 

cultura, quer na dimensão nacional, quer na organizacional. Schein (1988) defende que a 

cultura e a liderança, quando examinadas de perto, são os dois lados da mesma moeda. Os 

grandes líderes não utilizam um único estilo de liderança, ajustam o seu estilo de liderança à 

situação em que se encontram. É então a cultura do ambiente um importante fator de 

determinação do estilo de liderança que será mais adequado.  

 

De acordo com Hofstede (2010) a cultura é a programação coletiva da mente que diferencia 

os membros de um grupo ou categoria de pessoas de outros. O Projeto Globe define a cultura 

como «os motivos, os valores, as crenças, as identidades e as interpretações ou significados, 

que são partilhados pelos membros de uma coletividade, que resultam das suas experiencias 

comuns e que se transmitem ao longo das gerações» (Cunha & Rego 2009:106). 

 

Relativamente aos conceitos de cultura nacional e cultura organizacional vários são os estudos 

que fazem a sua distinção. De acordo com Hofstede (2010), a cultura organizacional é a 

programação coletiva da mente que diferencia os membros de um grupo de outros grupos e a 

cultura nacional é um sistema de crença ideológica, herança étnica e histórica. Um dos 

conceitos mais difundidos sobre a cultura organizacional é apresentado por Schein (1988) que 

entende a cultura organizacional como: 

 

Um padrão de pressupostos básicos- inventados, descobertos ou desenvolvidos por um 

determinado grupo enquanto aprende a lidar com os seus problemas de adaptação ao exterior 

e de integração interna – que funcionou suficientemente bem para ser considerado válido e, 

como tal, ensinado aos novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir face 

a esses problemas (p.9). 
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A diferença entre a cultura nacional e a cultura organizacional reside no facto de que a cultura 

nacional tem como elemento central os valores, os quais são adquiridos na família, na 

comunidade e na escola; e a cultura organizacional diferencia-se pelas práticas, aprendidas a 

partir da socialização no ambiente de trabalho. É importante salientar que a cultura nacional 

tem influência direta no estilo de liderança adotado pelo líder. Shein (1988) refere que a 

cultura aprende-se, envolve experiências e pode ser modificada quando compreendida a 

dinâmica do processo de aprendizagem. A figura 1 apresenta a relação entre a cultura e a 

liderança através da definição de níveis de análise da cultura. 

 

Figura 1: Os níveis da cultura e a sua interação 

 

 

   

                                                                  Regras, rituais, mitos e histórias contadas 

 

  

 

 Estratégias, Objetivos, Filosofias 

 

 

 

 Crenças, Perceções  

 

Fontes: Adaptado de Schein, (1988:14). Organizational Culture and Leadership; e Rego (1997). Liderança nas 

Organizações: teoria e prática. 

 

De acordo com a figura acima pode-se dizer que os artefactos constituem o primeiro nível da 

cultura e constitui o que é mais visível, percetível e superficial. É tudo aquilo que se vê, ouve 

e que se sente quando se depara com uma organização em que a cultura não é familiar. 

 

Artefactos 

 

 

Valores explicitados 

 

 

Assunções básicas partilhadas 
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Incluem produtos, serviços, padrões de comportamentos dos membros de uma organização. O 

segundo nível da cultura refere-se aos valores explicitados. São os valores que se tornam 

importantes para as pessoas e que definem as razões pelas quais elas atuam de uma 

determinada maneira. E por último as assunções básicas compartilhadas constituem o nível 

mais profundo da cultura. São as crenças, perceções e sentimentos dominantes em que os 

membros da organização acreditam.  

 

Resumindo, os artefactos os valores compartilhados e as assunções básicas partilhadas 

constituem os principais elementos para se conhecer e compreender a cultura de uma 

organização.   

 

2.4.2) Hofstede o “Pai” dos estudos transculturais 

Uma das principais referências no âmbito dos estudos transculturais é o autor Hofstede, que 

desenvolveu vários estudos sobre este tema. Em primeiro lugar o autor refere que apesar da 

diferenciação entre a cultura nacional e a cultura organizacional ambas têm influência direta 

nos processos organizacionais e na liderança. Hofstede (1980) fez uma pesquisa sobre os 

funcionários da multinacional IBM (International Business Machines), que trabalhavam em 

filiais locais de cinquenta países em cinco continentes, sobre exames dos valores dos 

empregados, utilizando um único tipo de questionário.  

 

Este questionário incidia essencialmente sobre os valores pessoais relacionados com a 

situação do trabalho. O autor fez o estudo sobre as diferenças culturais existentes em vários 

países de forma a verificar a importância da cultura nacional na forma de gerir. Foi possível 

constatar a influência da cultura nacional para explicar os valores e as atitudes em relação ao 

trabalho. Foi assim possível identificar quatro dimensões da cultura – distância hierárquica, o 

individualismo vs coletivismo, a masculinidade vs a feminilidade e o controlo da incerteza.  

 

Distância ao poder: é uma dimensão cultural relacionada com a forma como as sociedades 

encaram as desigualdades. Uma maior distância hierárquica indica que as desigualdades de 

poder e riqueza tendem a ser grandes. Mas o poder e a desigualdade estão presentes em todas 

as sociedades. Todas as sociedades são desiguais, mas algumas são mais desiguais que outras. 

Existem países com baixa distância hierárquica como os EUA, Grã-Bretanha entre outros, em 
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que há pouca ou quase nenhuma dependência dos subordinados relativamente aos chefes. E 

em regiões com elevada distância como Portugal, Espanha, África, os superiores e os 

subordinados consideram-se desiguais por natureza (Rego & Cunha, 2009). 

 

Individualismo vs coletivismo: o individualismo carateriza as sociedades em que os laços 

entre os indivíduos são pouco firmes: cada um deve cuidar de si próprio e da sua família mais 

próxima. O coletivismo, pelo contrário, carateriza as sociedades nas quais as pessoas são 

integradas desde o nascimento, em grupos fortes e coesos, em grupos que as protegem para 

toda a vida em troca de uma lealdade inquestionável (Hofstede, 2010).  

 

Masculinidade vs feminilidade: os valores dominantes nas sociedades masculinas focam a 

busca pelo controle e aquisição de bens materiais; e os valores da sociedade feminina focam-

se no relacionamento entre as pessoas, na cooperação e na qualidade de vida (Hofstede, 

2010). Nas sociedades feministas como a Suécia, Dinamarca e Noruega, espera-se que tanto 

os homens quanto as mulheres sejam modestos, preocupados com a qualidade de vida e ajuda 

aos outros. Em sociedades como a Áustria, o Japão, a Venezuela e a Suíça, o homem deve-se 

impor e interessar-se pelo sucesso material, em quanto que a mulher deve ser modesta, terna e 

preocupada com a qualidade de vida (Rego & Cunha, 2009). 

 

O controlo da incerteza: reflete o grau em que os membros de uma cultura se sentem 

ameaçados por situações de risco ou incertezas (Hofstede, 2010). Em países como a 

Singapura, Suécia e Dinamarca, com um baixo índice de evitamento da incerteza, verifica-se 

uma aversão emocional às regras formais, estabelecendo-se normas em caso de absoluta 

necessidade. Em países como a Grécia, Portugal e Japão, esse sentimento exprime-se na 

necessidade de previsibilidade e de busca de regras de segurança. 

 

Às quatro dimensões foi posteriormente agregada uma quinta dimensão, o 

dinamismo/confuciano, também designada orientação de longo prazo vs curto prazo. Esta 

dimensão refere-se ao grau com que a sociedade abrange, ou não, a devoção pelos valores 

tradicionais orientados pelo pensamento a longo prazo. Sendo que as culturas fortes nesta 

dimensão denotam uma perspetiva pragmática orientada para o futuro e a longo prazo. Nas 

fracas, predomina a orientação de curto prazo. 
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No entanto o modelo de Hofstede foi alvo de críticas, relativamente ao facto de os dados 

terem sido recolhidos numa única empresa, a multinacional americana IBM, e o facto de 

algumas dimensões terem conteúdos ambíguos ou pouco proveitosos. 

 

2.4.3) O Projeto Globe 

Globe é o acrónimo de Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness e trata-

se de um projeto criado em 1991 que abrange 62 países, cujo objetivo primordial é o de 

descrever, compreender e predizer o impacto de variáveis culturais específicas na liderança e 

nos processos organizacionais, assim como a eficácia dos mesmos.  

 

Apesar de Hofstede ser uma importante referência no que diz respeito aos estudos 

transculturais da gestão, o seu modelo possui algumas limitações. A fim de refinar a proposta 

de Hofstede e aprimorar as dimensões culturais, House et al. (2001) desenvolveram o projeto 

Globe. Este projeto é considerado por vários investigadores, como um avanço em relação aos 

estudos de Hofstede. 

 

Este projeto introduziu primeiramente a diferenciação de «práticas» e «preferências», 

perspetiva especialmente relevante para compreender as relações. Neste sentido, «práticas» 

culturais são as perceções em curso dos indivíduos sobre a sua própria cultura (como a cultura 

é, ou como as coisas acontecem).  

As «preferências» culturais (como as coisas deveriam ocorrer) focam-se nos sentimentos e 

aspirações dos indivíduos sobre a sua cultura e podem ser utilizados para identificar mudanças 

desejáveis.  

Este projeto acrescenta também essencialmente algumas variáveis ao modelo de Hofstede, 

tais como a assertividade, a orientação para o desempenho e a orientação humana.  

 

A assertividade: representa a medida em que os indivíduos nas organizações ou nas 

sociedades são assertivos, frontais, agressivos e competitivos nas relações sociais e não 

modestos e meigos (Cunha & Rego, 2009). Em países como os EUA e a Áustria, que são mais 

assertivos as pessoas valorizam a competição e os vencedores. Nos países menos assertivos, 
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como a Suécia, as pessoas tendem a preferir a harmonia interpessoal e as relações 

cooperativas e são solidários e leais aos fracos.  

 

A orientação para o desempenho – inclui a orientação para o futuro presente no dinamismo 

confuciano de Hofstede. Refere-se ao grau em que uma organização ou sociedade encoraja e 

recompensa os indivíduos pela melhoria do desempenho. Nos países onde predomina esta 

dimensão, as pessoas valorizam a formação e o desenvolvimento, acreditando na tomada de 

iniciativa. Em sociedades com menos tendência pra o desempenho, o feedback de 

desempenho é sentido com desconforto, a tradição é enfatizada, e é atribuída uma maior 

atenção à origem familiar e ao background do que ao desempenho. 

 

A orientação humana: reflete o grau em que os indivíduos nas organizações e nas 

sociedades encorajam e recompensam os indivíduos altruístas, generosos, e zelosos. Nos 

países com forte orientação humana, valorizam-se as relações humanas. Por outro lado, nos 

países com fraca orientação humana, as pessoas são mais motivadas pelo poder e pelas posses 

materiais e valorizam o sucesso pessoal. Espera-se que as pessoas resolvam os seus próprios 

problemas (Cunha & Rego, 2009). 

 

O projeto Globe teve ainda como objetivo, a criação dos protótipos de liderança excecional, 

existentes nas sociedades pesquisadas. A pesquisa assentou primeiramente em vinte e um 

atributos de liderança, que posteriormente foram agrupados em seis grandes dimensões que se 

passam a mencionar: (i) a liderança carismática refere que o líder é visionário e inspiracional, 

faz autossacrifícios, é íntegro, decidido e orientado para o desempenho; (ii) a liderança 

orientada para a equipa defende que o líder é o integrador da equipa, é diplomático e 

administrativamente competente e não é malevolente; (iii) a liderança auto protetora refere 

que o líder é autocentrado e ciente do status; (iv) na liderança participativa, o líder convida à 

participação e delega; (v) na liderança orientada para a parte humana, o líder é modesto, 

paciente e humanamente orientado; (vi) na liderança autónoma, o líder é individualista, 

independente e invulgar. 
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2.5. Os Seguidores 

 

2.5.1) A Importância dos Seguidores 

 

“(…) a liderança é uma relação entre líder e seguidor, tal como o casamento é uma relação entre 

marido e mulher e a amizade é uma relação entre duas pessoas.  

Se queremos aprender algo a cerca do casamento, não podemos estudar, apenas, os maridos ou as 

esposas precisamos de estudar a relação que existe entre ambos.” 

(Sanford, 1980)
3
   

 

Um dos aspetos por vezes pouco referenciado, no âmbito dos estudos de liderança, é a 

relevância que os seguidores têm no processo de liderança. Este processo integra os líderes, os 

seguidores e os vários aspetos que influenciam os diversos contextos. É então por isso que no 

âmbito destes estudos, várias são as críticas direcionadas a algumas teorias da liderança 

existentes por serem muito centradas no líder, no sentido de que essas mesmas teorias quase 

que se concentram exclusivamente nas caraterísticas dos líderes sobre as atitudes e 

comportamentos dos mesmos, secundarizando o papel dos seguidores. Burns (1978) refere 

que a liderança é um processo em que o líder induz os seguidores a agir para o alcance de 

determinados objetivos que representam os valores e as motivações – as vontades e as 

necessidades, as aspirações e as expectativas – tanto dos líderes quanto dos seguidores.  

 

A importância dos seguidores, na liderança, deve-se a vários aspetos. Primeiro, que como 

refere Bass (1990) não existem líderes sem seguidores e não existem seguidores sem líderes. 

E até mesmo os líderes em algum momento também são seguidores. Um outro aspeto, não 

menos importante é o facto de em várias definições da liderança existentes, é constantemente 

referida a relação de influência entre o líder e o seguidor. Ou seja, a relação entre o líder e o 

seguidor é uma relação de reciprocidade. Ambos os líderes e os seguidores são proactivos na 

medida em que apenas juntos podem alcançar uma visão compartilhada (Daft, 2008). 

 

Kelley (1992) refere que o papel de seguidor e de líder são complementares e não 

competitivos. Qualquer um dos papéis pode resultar no sucesso ou no fracasso, no entanto é 

                                                           
3
 Rego (1997, Cap. 10) 
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necessário que haja bons líderes e bons seguidores. Deste modo, é igualmente importante 

destacar que tanto os líderes quanto os seguidores contribuem para o sucesso ou insucesso das 

organizações. E diversas teorias sugerem que os líderes devem ser encorajados e treinados 

para oferecerem relações de elevada qualidade e parceria a todos os seus seguidores. Sendo 

que a oferta do relacionamento contribui para que o processo de liderança seja considerado 

mais equitativo e haja maior probabilidade de resultar numa liderança mais eficaz (Rego, 

1997). 

 

Relativamente ao conceito e estilos de seguidores, Kelley (1992) realizou um questionário 

com o intuito de encontrar os possíveis tipos de seguidores. Este questionário teve 

principalmente dois objetivos: (i) o de identificar estilos de seguidores; (ii) e um segundo 

objetivo de fazer com que os seguidores, depois de identificarem o seu estilo, sejam capazes 

de melhorar o seu desempenho e as capacidades tornando-se assim mais eficazes.  

 

Os quatro tipos de seguidores identificados são: os seguidores alienados, os seguidores 

conformistas, os seguidores pragmáticos e os seguidores passivos. Não quadro 4, apresenta-se 

a explicação suscita de cada um dos tipos de seguidores. 

 

Quadro 4: Tipos de seguidores  

Seguidores Alienados São aqueles que pensam de forma independente e 

crítica; que não são muito ativos na realização das 

tarefas.  

Seguidores Conformistas São mais ativos na realização de tarefas e têm menos 

capacidade de pensarem sozinhos. Assumem que 

perante a posição de poder do líder devem ser 

obedientes. 

Seguidores Pragmáticos Questionam as decisões dos líderes, apesar de não ser 

constantemente e nem de forma crítica. Realizam 

apenas as tarefas necessárias.  

Seguidores Passivos Falta de iniciativa e responsabilidade precisam de 

contante assistência no desempenho das suas funções 

e nunca vão além das funções atribuídas.  

Fonte: Adaptado de Kelley (1992) The Followership. 

 

Após apresentada e desenvolvida a revisão da literatura sobre os principais conceitos sobre a 

liderança organizacional passar-se-á a apresentação do enquadramento metodológico. Deste 
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modo explicar-se-á o tipo de metodologia utilizada no estudo, os instrumentos de recolha de 

dados e a caraterização da amostra estudada.  
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3.1. Metodologia Qualitativa 

 

Para atingir o objetivo proposto no presente estudo – compreender como os líderes 

moçambicanos lideram as suas equipas – utilizou-se a metodologia qualitativa de forma que 

fosse possível aprofundar e especificar as caraterísticas e os perfis de liderança em 

Moçambique. Justifica-se também a escolha da abordagem qualitativa, devido ao facto de se 

ter verificado que o tema de liderança organizacional tem sido pouco explorado em 

Moçambique, o que dificulta o enquadramento teórico aprofundado.  

 

A investigação qualitativa é um tipo de metodologia que tem como objetivo abordar e 

compreender a realidade social, sendo que é crucial que haja um cuidado acrescido 

relativamente à forma como os dados são recolhidos e analisados. Segundo Flick (2005:2) «a 

investigação qualitativa é particularmente importante para o estudo das relações sociais, dada 

a pluralidade dos universos de vida, sendo que esta pluralidade exige uma nova sensibilidade 

para o estudo empírico das questões». Miles e Huberman (1994) destacam que, com os dados 

qualitativos podem-se preservar os fluxos cronológicos, ver exatamente quais são os eventos 

que levaram as consequências, e derivar explicações frutuosas. 

 

Deu-se início à investigação com uma pesquisa documental, que de certa forma permitiu 

fundamentar a importância deste trabalho. Relativamente à recolha de dados, optou-se pela 

realização das entrevistas semiestruturadas ou focalizadas. A escolha deste tipo de entrevistas 

possibilitou a recolha dos dados no terreno, captando assim a realidade de uma forma 

holística. 

 

 

3.1.1) Grounded Theory 

Para a análise dos dados, o estudo baseou-se no método grounded theory. Esta teoria foi 

apresentada pela primeira vez em 1967 por Glaser e Strauss
4
 na obra que se intitula The 

Discover of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research e mais tarde desenvolvida 

                                                           
4
 Glaser, B. G., Strauss, A. L. (1967), The discover of grounded theory: Strategies for qualitative research, New 

York, Aldine 
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por Strauss e Corbin (1998), substituindo a diferença entre qualitativo e quantitativo por uma 

diferença entre preferencialmente indutivo ou preferencialmente dedutivo.  

 

A grounded theory é uma metodologia que possibilita a criação de uma nova teoria em áreas 

pouco exploradas. Segundo Glaser e Strauss (1967) a grounded theory é um processo de 

geração de teoria a partir dos dados, com base na estratégia da análise comparativa. Strauss & 

Corbin (1998) defendem que a Grounded Theory é um método de investigação qualitativa que 

utiliza um conjunto sistemático de procedimentos para desenvolver, de forma indutiva, teoria 

fundamentada a partir dos dados sobre um dado fenómeno.  

 

O propósito desta teoria é da descoberta de uma nova teoria a partir de dados, sendo assim, o 

ponto principal é o de evitar ideias «pré-concebidas» (Dey, 1999). O que diferencia esta 

metodologia da investigação quantitativa é o facto de, na investigação quantitativa os 

investigadores iniciarem a recolha de dados com uma bagagem teórica bastante completa, 

com o objetivo de confirmar a teoria de partida; nos estudos que utilizam a grounded theory 

os investigadores partem para o campo com uma revisão genérica da temática em estudo, com 

o propósito de gerar nova teoria a partir de dados recolhidos.  

 

Quanto ao processo de análise de dados, o método grounded theory, passa por três tipos de 

codificação – (i) a codificação aberta, que consiste na decomposição, análise, comparação, 

conceptualização e categorização dos dados; (ii) passando para a codificação axial que 

consiste no estabelecimento de relações entre as categorias; (iii) terminando com a 

codificação seletiva que liga todas as categorias (Strauss & Corbin, 1998).  

 

Como resultado final, a grounded theory permite chegar a um novo conceito e/ou teoria, que 

estabelecem relações entre os atores sociais e as interpretações que estes têm da realidade, e 

que surgiram através de um processo de abstração relativamente às experiências e aos seus 

significados. Esta metodologia permite ainda, estudar a fundo um dado fenómeno, inserido no 

seu contexto natural, e de forma indutiva, gerar teoria sobre esse fenómeno a partir dos dados.  
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Deste modo, com o presente estudo pretende-se gerar uma teoria sobre a forma como os 

líderes moçambicanos lideram as suas equipas, tendo por base a análise das entrevistas 

realizadas a líderes e colaboradores de algumas empresas em Moçambique.   

 

 

3.2. Técnicas de Recolha de Dados 

 

3.2.1) Entrevistas 

Como técnica de recolha de dados optou-se pelas entrevistas exploratórias por se considerar 

que seria a que melhor se adequava ao estudo, e tendo em conta a questão que se pretende 

analisar. De acordo com Quivy (2008): 

 

as entrevistas exploratórias não têm como função verificar hipóteses nem recolher ou analisar 

dados específicos, mas sim abrir pistas de reflexão, alargar e precisar os horizontes de leitura, 

tomar consciência das dimensões e dos aspetos de um dado problema, nos quais o 

investigador não teria de certo pensado espontaneamente (p.79).  

 

Quanto à estrutura das entrevistas, identificam-se três tipos de entrevistas – estruturadas, 

semiestruturadas e abertas. Para o presente estudo recorreu-se às entrevistas semiestruturadas. 

 

Os entrevistados foram selecionados em função dos propósitos do estudo: uma vez que se 

pretendia obter informação sobre os estilos de liderança dos líderes moçambicanos, os alvos 

preferenciais do estudo foram diretores, gestores ou outros indivíduos que ocupavam cargos 

de tomada de decisão, assim como funcionários que trabalhavam diretamente com os 

mesmos. Foi informado aos entrevistados o objetivo da investigação e a necessidade de gravar 

as entrevistas, garantindo-lhes o direito de confidencialidade. 
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A investigadora, apenas permaneceu na capital moçambicana, Maputo. Primeiramente, pelo 

facto das sedes das grandes empresas se encontram na capital do país
5
, e segundo, pelo facto 

de, não ter sido possível deslocar-se para outras províncias o que em grande parte se deveu ao 

curto tempo de estadia em Moçambique.   

 

No entanto, as entrevistas foram realizadas a líderes e colaboradores de diversas regiões de 

Moçambique, designadamente – Sofala (Beira e Chimoio), Gaza, Maputo, Inhambane e Tete, 

com o intuito de intensificar o caráter extensivo do presente estudo. Sendo que inicialmente 

foi considerada esta hipótese de forma a enriquecer e criar valor acrescido ao presente estudo, 

que tinha como principal objetivo identificar as caraterísticas dos líderes moçambicanos – e 

não apenas de uma determinada região de Moçambique.  

 

O número de indivíduos entrevistados foi de 25, sendo a repartição num primeiro grupo de 

dezassete líderes e o segundo grupo de oito colaboradores. As entrevistas foram realizadas 

num período de duas semanas – 4 de Janeiro a 17 de Janeiro de 2013 – com uma média de 

três entrevistas diárias. Um mês de permanência em Maputo revelou-se suficiente para o 

estabelecimento de contactos e a realização das entrevistas, apesar da dificuldade que se teve 

relativamente à resposta de algumas empresas em que a rede de contactos era mais reduzida.  

 

Das 25 entrevistas, 19 foram realizadas em ambiente organizacional, individualmente, com 

uma duração média de quinze minutos. Por via telefónica, foram realizadas 6 entrevistas, que 

seguiram os mesmos requisitos anteriormente descritos e tiveram uma duração média de 8 

minutos. As entrevistas realizadas por telefone foram imprescindíveis para que se conseguisse 

estabelecer contacto com líderes que se encontravam a exercer as suas funções nas outras 

províncias – Tete, Xai-xai, Inhambane – o que revelou uma mais-valia para o estudo. Primou-

se pelo respeito pelo anonimato ou divulgação dos dados dos participantes de acordo com o 

consentimento de cada um. As entrevistas geraram cerca de 137 folhas A4 de transcrição. 

 

                                                           
5
 De acordo com o INE (2009), 49,6% do total das empresas em Moçambique, encontra-se sediadas no sul do 

país (Maputo, Gaza e Inhambane), 29% das quais na cidade de Maputo, que tem em média 1201 empresas. Ver: 

Estatísticas das empresas (2009): http://www.ine.gov.mz/pt/ResourceCenter, acedido em 25 de Junho de 2013. 

http://www.ine.gov.mz/pt/ResourceCenter
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Para a realização da entrevista, foram elaborados dois guiões com oito perguntas ajustadas às 

funções dos líderes e dos colaboradores, sendo que todos os temas dos guiões foram 

abordados, apenas diferindo a sequência e algumas vezes a forma como cada temática era 

abordada, devido à heterogeneidade dos entrevistados.  

 

3.2.2) A Gravação Áudio  

Para o registo das entrevistas, foi utilizado o suporte áudio. A gravação áudio permitiu 

registar com fiabilidade todas as informações prestadas, ao mesmo tempo que permitiu a 

investigadora prestar a devida atenção ao entrevistado, seguindo a sua linha de pensamento, 

sem interrupções resultantes do registo manual. Permitiu ainda observar as reações que 

surgiram no decorrer da entrevista, os silêncios, as emoções, os sentimentos que se deixaram 

transparecer, ao relatar passagens das suas vivências. 

 

A transcrição das entrevistas teve início parcial durante a estadia em Maputo. O corpus 

textual foi integralmente transcrito a partir da gravação áudio e foi possível incluir as 

hesitações, os risos, as repetições e as mudanças de contextos e interrupção da linha de 

pensamento dos entrevistados, que carateriza um discurso oral não preparado. 

 

 

3.3. Caraterização da Amostra 

 

Segundo Quivy (2008), a amostra é uma fração de uma população e a população é o termo 

que designa um conjunto de pessoas, organizações ou de objetos necessários para a realização 

de estudos empíricos.  

 

Os entrevistados foram escolhidos em função dos objetivos do estudo – identificar a forma 

como os moçambicanos lideram as suas equipas – sem restrição no número de entrevistados. 

A recolha dos dados foi feita até ao alcance da saturação teórica, que como refere Dey (1999), 

é quando se procede à recolha dos dados e estes não adicionam informação nova de forma a 

definir outros fenómenos e grupos a examinar. 
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Um dos principais critérios estabelecidos a priori para a escolha dos líderes e dos 

colaboradores inquiridos, foi que deveriam estar a trabalhar nas respetivas empresas há pelo 

menos um ano e meio. Considera-se um período de ano e meio relativamente suficiente para 

ter maior conhecimento sobre a empresa. 

 

Houve uma presente tentativa de equiparar o número de líderes e colaboradores no presente 

estudo, mas por vezes os líderes não tinham colaboradores com quem trabalhavam 

diretamente e outras vezes a política da empresa não permitia a realização de entrevistas de 

nenhum funcionário excetuando líderes. Pode-se observar no quadro 5, a caraterização geral 

dos 25 participantes do estudo de acordo com as variáveis idade, naturalidade, entidade 

empregadora e a função que desempenham. 
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Quadro 5: Identificação dos entrevistados 

 

 Idade Naturalidade Empresa Função 

APA 57 Chimoio Banco de 

Moçambique  

Vice-Governador 

SRA 47 Centro Banco de 

Moçambique 

Diretora do Departamento 

de estrangeiro 

FSM 55 Gaza Caixa 

Cooperativa de 

Crédito 

Diretor Executivo 

FM 52 Gaza Barclays Gerente 

SEC 35 Maputo PSI Gestor 

HSS 32 Maputo PSI Gestora 

VCS 35 Maputo BCI Diretor Comercial 

CC 40 Maputo BCI Gerente 

CMS 56 Inhambane Ministério da 

Indústria e 

Comércio de 

Moçambique 

Diretor de relações 

Internacionais 

PC 30 Maputo Five Star Diretor Geral 

HV 36 Inhambane Televisão de 

Moçambique 

Chefe de Departamento 

JL 32 Gaza BCI  Gerente 

CDB 36 Maputo BCI  Gerente 

AZ 37 Maputo BCI  Gerente 

PFA 32 Maputo BCI  Gerente 

QL 27 Beira Future Proof 

Building 

Diretor Técnico 

 

RU 36 Maputo BCI Coordenador 

Anónimo 29 Maputo confidencial Contabilista 

ET 39 Maputo Banco de 

Moçambique  

Secretária da Diretora do 

Departamento de 

estrangeiro 

Anónimo 31 Maputo confidencial Contabilista 

IS 23 Nampula Ernest & Young  Consultora financeira 

Anónimo 34 Maputo PSI  Economista 

Anónimo 31 Sofala PSI Analista de finanças 

 LA 36 Maputo PSI Oficial de Pesquisa 

SM 31 Maputo Banco de 

Moçambique  

Secretária do Vice-

Governador 

 

 

Seguem-se os gráficos com a caraterização da amostra de acordo com o sexo, idade, 

habilitações literárias e a antiguidade. 
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Figura 2: Distribuição da amostra por Sexo 

 

 

Como se pode verificar na figura 2, a maioria dos indivíduos da amostra são do sexo 

masculino representando 64% do total da amostra. Esta maior representatividade masculina é 

espectável em virtude de, nos grupos profissionais que exercem cargos de liderança no 

contexto moçambicano, predominar o sexo masculino. Esta caraterística deve-se ao facto de 

em Moçambique os homens ainda ocuparem na sua maioria os cargos de tomada de decisão.  

 

De acordo com o estudo realizado por Brito e Namburete (2013), no âmbito de um Protocolo 

da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), sobre Género e 

Desenvolvimento
6
, apenas 25,7% dos cargos de liderança em Moçambique são ocupados por 

mulheres não obstante o facto de as mulheres constituírem 51% da população deste país. 

  

 

 

 

 

                                                           
6
 O protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento foi assinado no dia 17 de Agosto de 2008 pelos países 

da África Austral (nomeadamente, a África do Sul, Angola, Botswana, a República Democrática do Congo, 

Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Swazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe). 

O artigo 3º deste protocolo estabelece como um dos objetivos, o empoderamento das mulheres, a eliminação da 

discriminação e alcance da igualdade e a equidade do género através do desenvolvimento e implementação da 

legislação. Ficou ainda estabelecido que até o ano 2015 os estados-membros assumem a responsabilidade da 

criação de condições para que pelo menos 50 por cento dos cargos de tomada de decisão, nos setores privado e 

público, sejam ocupados por mulheres (Brito e Namburete 2013). Disponível em: 

http://www.genderlinks.org.za/page/sadc-and-gender-protocol, acedido em 10 de Agosto de 2013.  

64% 

36% 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

http://www.genderlinks.org.za/page/sadc-and-gender-protocol
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Figura 3: Distribuição da amostra por Idade 

 

 

Quanto à distribuição da amostra em termos de idade (Fig. 3), o primeiro grupo com maior 

representatividade é dos participantes com idades entre os 23 aos 33 anos, representando 42% 

da amostra. Existe no entanto um outro grupo de participantes com idades entre os 34 aos 44, 

que representam 37% do total da amostra. O terceiro grupo de participantes com idades entre 

os 45 aos 57 anos, que representa 21% do total da amostra. Sendo que os primeiros dois 

grupos apresentam apenas uma pequena diferença de 5%. 

 

Apesar da representatividade do grande número de entrevistados com idades compreendidas 

entre os 33 aos 44 anos, ainda hoje no contexto moçambicano a maior parte dos que exercem 

cargos de liderança têm idade superior aos 44 anos. Uma das razões deste fenómeno é o facto 

de, grande parte das empresas – saliente-se que notavelmente empresas do setor público – 

terem como uma das regras ou práticas da instituição o critério da antiguidade, que como 

refere Camara (2001), traduz-se na longa permanência na empresa em consonância com o 

conceito de emprego para toda a vida.  

 

Os dados foram recolhidos em empresas do setor privado e estatal. Sendo que a maior parte 

dos inquiridos faz parte do setor privado, o que fez com que tivesse sido possível identificar a 

mudança nos estilos de liderança, particularmente nos líderes que trabalham nesse setor, 

devido à emergência das organizações privadas com políticas inovadoras que têm vindo a ser 

implementadas e com muitos expatriados a exercerem cargos de liderança.  

 

 

42% 

37% 

21% 

Idade 

Entre 23 a 33 anos 

Entre 34 a 44 anos 

Entre 45 à 57 anos 
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Figura 4: Distribuição da amostra por Habilitações 

 

 

Observando o gráfico, é notável que a amostra obteve um maior número de entrevistados 

licenciados com uma representação de 52%. A seguir, com 24%, encontram-se os 

entrevistados que ainda frequentam a licenciatura. Por último o grupo com um curso técnico 

médio ou superior com uma representação de 16%, e os 8% com curso de mestrado. É de 

salientar que a amostra não corresponde de todo aquilo que é a realidade moçambicana em 

termos de formação académica. 

 

É necessário ter em conta este fator, pelo facto da formação académica ser ainda um dos 

grandes desafios que o país enfrenta. E de acordo com dados estatísticos mais de 20% da 

população moçambicana não sabe ler nem escrever, e o número de indivíduos com formação 

técnica e principalmente superior ainda é bastante reduzida, apesar de alguns dados 

estatísticos apresentarem melhoria comparativamente aos anos anteriores.
7
.  

 

 

 

                                                           
7
 A diferença de ingressos no ensino superior e de graduados entre o ano 1996 e o ano 2010. Apresenta uma 

grande diferença entre os dois anos mas que ainda assim, comparativamente ao cenário de crescimento a que se 

tem assistido existe um gap relativamente a melhoria no setor da educação.  

Ver: Dados estatísticos sobre o Ensino Superior em Moçambique 2010: tabela de número de estudantes 

matriculados, novos ingressos e graduados por área de formação, 2010, pág. 14.  Disponível em: 

http://www.mec.gov.mz/STATS/Documents/Estatisticas%20Ensino%20Superior/Book%202010.pdf. Acedido 

em 25 de Julho de 2013. 

8% 

52% 
16% 

24% 

Habilitações Literárias 

Mestrado 

Licenciatura/Outro 

Técnico Médio/Superior 

Freq. Licenciatura 

http://www.mec.gov.mz/STATS/Documents/Estatisticas%20Ensino%20Superior/Book%202010.pdf
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Figura 5: Distribuição da amostra por Antiguidade 

 

 

Relativamente a antiguidade, foi um dos principais critérios estabelecidos quando se deu 

início a recolha dos dados. Isto pelo facto de se entender a necessidade dos entrevistados 

terem um determinado tempo de exercício das suas funções nas instituições, o que lhes atribui 

um maior e melhor conhecimento das práticas e do quotidiano das mesmas. O que não seria 

possível obter com colaboradores que trabalham há pouco tempo nas mesmas empresas.   

 

Na próxima secção passar-se-á à análise e discussão dos resultados. Em primeiro lugar, 

apresentar-se-á o esquema dos resultados obtidos e em seguida a análise das entrevistas 

realizadas assim como a discussão dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 32% 

8% 4% 

Antiguidade 

Entre 1/5 a 8 anos 

Entre 9 a 15 anos 

Entre 16 a 22 anos 

Entre 30 a 36 anos 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para compreender como é que os líderes moçambicanos lideram as suas equipas – objetivo 

deste estudo – procedeu-se à análise sistemática das entrevistas realizadas, de forma a facilitar 

a compreensão dos resultados. É importante salientar que durante a realização das entrevistas 

foi-se simultaneamente analisando os dados, como sugere que seja feito na metodologia 

Grounded Theory. Constata-se que a liderança organizacional em Moçambique encontra-se 

num processo de transição. Desta forma, foi possível criar um modelo do processo de 

transição da liderança organizacional em Moçambique, que emergiu com a análise dos dados.  

 

Para facilitar a compreensão dos resultados apresentados recorreu-se às representações 

gráficas e esquemáticas (Miles & Huberman, 1994). Os resultados foram agrupados em três 

partes: (i) a descrição da liderança autoritária e a liderança participativa (que são os estilos de 

liderança descritos pelos entrevistados como o que é, e o que deveria ser a liderança 

organizacional em Moçambique); (ii) de seguida apresentam-se os mecanismos de transição, 

que se encontram subdivididos em duas partes, designadamente nos mecanismos facilitadores 

da mudança e nos mecanismos que criam resistência à mudança; (iii) e por último a 

explicação do processo de liderança. 

 

Na primeira secção destaca-se o que é a liderança organizacional em Moçambique – liderança 

autoritária – e o que deveria ser – liderança participativa, segundo as interpretações obtidas 

através da análise das entrevistas. Na segunda secção são descritos, os mecanismos de 

transição – que são os fatores explicativos do processo de transição da liderança 

organizacional em Moçambique – que por sua vez se encontram subdivididos em mecanismos 

facilitadores da mudança (formação académica, formação intraempresa e a prática das 

reuniões) e os mecanismos que criam resistência à mudança (a distância hierárquica e a 

cultura). Na terceira secção apresenta-se o processo de transição, em que se explica de que 

forma se encontra a decorrer o processo, de acordo com o tempo, o setor e o espaço regional.  

 

Para melhor compreender o fenómeno em estudo optou-se pela construção de um modelo que 

facilita a explicação da problemática, sendo que para a construção do modelo, procurou-se 

interligar as explicações fornecidas pelos entrevistados com as que constam da literatura 
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(Strauss & Corbin, 1998). Após a análise das entrevistas emergiu o modelo explicativo do 

processo de liderança organizacional em Moçambique (Fig. 6), que abaixo se apresenta.  

 

Figura 6: Modelo Explicativo da Liderança Organizacional em Moçambique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 

4.1. Liderança 

 

Sobre o conceito de liderança, é importante referir em primeiro lugar, que é um conceito que 

se encontra praticamente inexplorado no contexto moçambicano. Apesar da diferenciação 

feita por vários autores sobre o conceito de liderança e de gestão (Zaleznik, 1977; Bennis & 

Nannus, 1985; Bass, 1990; Yukl, 1994), na análise das entrevistas pode-se constatar que estes 

conceitos são dificilmente diferenciados no contexto em estudo, pelo qual se deve ter uma 

atenção acrescida à referência feita pelos entrevistados de, gestores ao invés de líderes.  

 

Liderança Autoritária 
 

Liderança Participativa 

 

Mecanismos de Transição 

 

 

Processo 
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Desta forma, após a análise dos dados foi possível identificar que, a liderança é percecionada 

como algo natural ou que faz parte dos traços de personalidade (Bennis & Nanus, 1985), que 

difere da gestão que é algo que pode ser aprendido: 

 

“Bem, o gestor pra mim… eu acho que o gestor forma-se por assim dizer… é alguém… aprende-se a 

ser gestor. É diferente de um líder que é alguém que tem uma habilidade natural (…). (“AZ”; Anexo 

XIX: p.179) 

 

“Bom, é assim eu penso que há um pouco de tudo. Eu acho que (…) a liderança (…) eu acho que há 

líderes natos e há pessoas que se formam para serem lideres mas tanto num caso como noutro eu acho 

que existe um traço pessoal por detrás e como o próprio nome diz é um pouco do que tu és.” (“VCS”; 

Anexo XX: p.183) 

 

Duas razões podem justificar esta conflitualidade: primeiro, o facto de, até à data a literatura 

científica de gestão sobre África ser limitada (Kamoche, 2002), o que se deve em grande parte 

ao baixo desenvolvimento económico e à instabilidade sociopolítica que durante décadas 

perduraram em vários países africanos, como é o caso de Moçambique; e segundo, de acordo 

com os dados recolhidos, pela falta de referências de liderança tanto no seio familiar, quanto 

dentro da sociedade: 

 

“Acho que estamos num processo de construção, e é esse processo de construção que nos vai permitir 

daqui a mais algum tempo visualizar ou divisar algumas características específicas do processo de 

liderança em Moçambique. É nesse sentido que eu falo do deve ser e não do que é. Porque se me 

perguntar quais são as referências de liderança que eu tenho na minha família? As referências de 

liderança que eu tenho na minha família… um avô que era professor, (…) Um outro avô que era criador 

de gado. O professor, lida com pessoas, o criador de gados lida com gado é verdade que tinha 

trabalhadores, na família, todos funcionários. Então esta coisa de liderar, por causa das origens 

históricas do nosso país é uma coisa recente em Moçambique, as referências são poucas.” (“APA”; 

Anexo III: p.82) 

 

“Mas quantas pessoas da minha geração podiam dizer que o meu pai é formado nisto ou naquilo? (…) 

Muitíssimo poucas, muitíssimo poucas… mas da vossa geração vocês já podem dizer, olha o meu 

formou-se nisto, estudou na escola ou universidade de não sei que... Está-se a fazer um país e em termos 

de liderança também, as pessoas vão começar a ter referências de empresários em casa, referências de 
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líderes em casa, na sociedade, no bairro, na igreja, no clube desportivo etc, etc. É uma coisa que vai 

levar o seu tempo.” (“APA”; Anexo III: p.82) 

 

Uma das questões que aparece no presente estudo e que a semelhança de um dos estudos no 

âmbito da GRH em Moçambique evidenciou (Silva, 2011) é a questão da ausência de 

uniformidade nos estilos de liderança adotados dentro das organizações em Moçambique. 

Segundo a opinião dos entrevistados, esta postura surge como resultado da necessidade de 

adotar e/ou adaptar os estilos de liderança de acordo com os objetivos de cada departamento. 

 

“É assim, eu penso que tudo depende da área em que a pessoa está. Aqui no Banco eu distinguiria duas 

áreas, dois tipos de departamentos: o departamento de sistema de operações e departamentos que tem 

uma parte de análise. Os que fazem operações penso que ai combina-se mais com o estilo autoritário, 

porque estas pessoas têm pouca parte para inovar, então se o gestor usar de algum autoritarismo, ele 

cumpre e faz e acabou. Mas isso já não se compatibiliza com as áreas por exemplo de estudos 

económicos, onde eu já estive, em que não há operações. É só mesmo análises ou registo estatístico. 

Não há verdades definitivas, então um gestor ai, não deve ser autoritário porque ai ele pode perder a 

razão mesmo tendo razão e fica difícil fazer uma gestão em que ele imponha as suas ideias, enquanto ali 

o que se quer mesmo é a discussão de ideias.” (“SRA”; Anexo IV: p.98) 

 

Uma vez apresentado esta primeira parte introdutória sobre a liderança, em que se pretendeu 

esclarecer e explicar, em primeiro lugar (i) o que se pode considerar um «conflito perfeito» 

entre os conceitos de liderança e gestão no contexto moçambicano (ii) seguindo da 

apresentação das justificações que são enunciadas pelos entrevistados, cabe passar para a 

análise dos dois estilos de liderança organizacional em Moçambique. 

 

 

4.1.1) Liderança Autoritária 

Verifica-se, no discurso dos entrevistados que alguns líderes moçambicanos têm um 

comportamento de tomada de decisão não-alinhado à vontade dos colaboradores, tal como 

evidente pelos exemplos: 

 

“A culpa é principalmente do Diretor, não há campo de manobra. E independentemente de tu teres 

opinião própria ou não, ele não se mostra interessado em saber. E de acordo com os argumentos que nos 

apresentam, dizem que faz parte da política organizacional, justificam sempre os erros com a política 

organizacional.” (Anónimo – 29anos; Anexo XIV: p.155) 



41 
 

 

“…O ideal numa instituição bancária é que seja um gestor democrático e um pouco liberal dependendo 

das áreas de formação. Mas aqui o que acontece nesta instituição é que temos um gestor autoritário…” 

(Anónimo-31anos-Maputo; Anexo VIII: p.123) 

 

Este estilo de liderança tem efeitos negativos no desempenho dos colaboradores, fomentando 

sentimentos de desmotivação e por vezes levando os colaboradores a procurar um novo 

emprego.  

 

“Se eu dissesse que estou motivado, estaria a mentir em algum momento. Eu estou a trabalhar porque eu 

preciso de trabalhar e preciso de me sustentar.” (Anónimo – 29 anos; Anexo XIV: p.155) 

 

“…eu por exemplo já houve situações que eu quis sair da instituição mas se eu saiu vou ser perseguido 

porque eu estou a ocupar cinco pastas aqui, se eu saiu eles tem que contratar cinco pessoas. Têm que 

chamar um gestor informático, um…” (Anónimo – 31 anos-Maputo; Anexo VIII: p.123) 

 

Ao longo da análise dos dados, que começou a ser realizada simultaneamente à recolha dos 

mesmos, foi possível observar à busca incessante por parte dos líderes e colaboradores das 

diversas justificações para o autoritarismo no contexto moçambicano. Em primeiro lugar, e à 

semelhança de estudos já realizados (Gomes, 2007; Silva, 2011) o autoritarismo aparece 

associado ao colonialismo e ao sistema monopartidário do período pós independência. 

 

“Eu acho que muitos são autoritários e poucos são os democráticos e liberais… Porque penso que nós 

ainda não nos desligamos muito da opressão então todo aquele que é chefe pensa que pode pisar no 

outro porque durante muito tempo na era colonial os chefes tinham esse comportamento. Então isso é 

uma coisa que passou, é histórico mas que ainda permanece.” (“CC”; Anexo XXIII: p.201) 

 

“A maior parte das empresas moçambicanas tem um estilo de liderança autocrático. Mas isso é 

histórico, desde o colonialismo… fez com que as pessoas esperassem sempre por ordens, logo a seguir a 

independência que tínhamos um estado de gestão centralizado em que também o modelo de liderança 

era autocrático. E naturalmente que esse processo leva tempo para mudar.” (“SEC”; Anexo XI: p.140) 

 

Também aparece ligado às caraterísticas pessoais e a educação: 
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“Sim, o ambiente também tem influência, mas também isso pode ser genético da própria pessoa, ou 

pode ter sido o ambiente familiar em que a pessoa nasceu e cresceu.” (Anónimo-29anos; Anexo XIV: 

p.155) 

 

“Você se está educar o seu filho pra ser humilde dentro da sua família, vai ser assim. Pode ser do norte, 

pode ser do sul, mas se estás educada de uma maneira humilde vai ser assim, não vai mudar porque é do 

norte ou do sul. Portanto eeee, a cultura tem a ver com… a pessoa onde cresceu, qual foi a educação que 

teve desde a infância até… E isso conta muito. Se a pessoa sempre teve uma boa educação, desde o 

início os pais souberam educar e não só, a pessoa também não ser rebelde…” (“FM”; Anexo IX: p.133) 

 

assim como ao status adquirido:  

 

“eu acho que tem a ver com as características pessoais, com o caráter, tem a ver com o status, quando 

uma pessoa luta para conseguir ter um status ou junta-se a alguém para conseguir isso… e tem a ver 

também com a vivência que pessoa teve. Como vou explorar isto? É mais ou menos isso: se tu sofreste 

quando eras bambino
8
 e conseguiste-te formar, ou alguém te abriu as portas e hoje tens uma formação 

quando tu olhas para outra pessoa, e estão juntos, tu achas que essa pessoa não devia estar contigo. 

Então há uma tendência a ser eee, passo a expressão, “nariz empinado” e espezinhar a outra pessoa.” 

(Anónimo- 31anos -Maputo; Anexo VIII: p.123) 

 

Outra justificação para a existência deste tipo de tomada de decisão pode ser, o 

comportamento agressivo do líder, para continuar a exercer o poder por insegurança das suas 

capacidades e com receio de perder a posição que ocupa. 

 

“Há alguns que não abrem a porta para o seu staff ou para algum subordinado dar opinião sobre algum 

assunto… Por exemplo estamos num encontro com algum representante da organização e alguns estão 

proibidos de falar, porque senão aquela pessoa pode sobressair mais do que o chefe, já ouvi falar sobre 

um caso desses, porque se ele abre a boca e fala melhor que o líder vai criar problemas porque ele vai 

sobressair e as pessoas presentes na reunião vão reparar que têm um potencial desconhecido.” (“HSS”; 

Anexo XV: p.163) 

 

No que diz respeito à caraterização da liderança em Moçambique, os líderes deixaram 

transparecer uma forte componente de autonomia no seu estilo de liderança:  

 

                                                           
8
 Criança.  
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“Bom, os trabalhadores têm que, primeiro assumir, isso é uma questão de responsabilidade individual, 

que aquilo que eles fazem é para o bem deles. E têm que saber que a tarefa deles inicia e termina 

quando terminam o que estão a fazer, portanto termina quando fazem, completam quando cumprem 

com a meta, com o objetivo da empresa ou instituição pretende atingir. Então eles têm a obrigatoriedade 

de saber que esta função é minha, eu é que comecei e eu tenho que terminar para que os outros possam 

dar continuidade.” (“FSM”; Anexo VI: p.113) 

 

“…eu considero-me um líder democrático mais com tendência a liberal porque no processo de seleção 

das pessoas, eu gosto de selecionar pessoas que demonstrem potencial de autonomia porque esse é um 

dos fatores fundamentais para mim. Eu não gosto de fazer micromanagement, eu quero pessoas 

autónomas, que possam executar as suas tarefas de forma livre, aberta, que tenham capacidade de poder 

executar sem que alguém esteja lá a controlar diariamente.” (“SEC”; Anexo XI: p.140) 

 

Os líderes acreditam que os colaboradores fazem o que os seus líderes fazem. Desta forma 

alguns líderes tentam dar o exemplo realizando as tarefas, e interpretam este comportamento 

como uma forma de motivar os colaboradores: 

 

“Bem acima de tudo tem que ser um exemplo. Não se pode apenas dizer que as coisas têm que ser 

assim, tem que dizer e fazer. Dar o exemplo nas atitudes, na pontualidade assim até certo ponto eles 

acabam por ficar motivados e não só…” (“CDB”; Anexo XXI: p.192) 

 

Uma das caraterísticas mais evidenciadas ao longo do corpos textual sobre a liderança em 

Moçambique é a «orientação humana», que reflete o grau em que os indivíduos nas 

organizações e nas sociedades encorajam e recompensam os indivíduos justos, altruístas, 

amistosos, generosos e zelosos para com os outros (Rego & Cunha, 2009). A orientação 

humana manifesta-se através da interação e partilha do sucesso organizacional por todos os 

elementos que fazem parte da organização.  

 

“Bem, eu poderia dizer muita coisa. Mas o que mais me marca é assumir a responsabilidade de liderar 

um grupo de colaboradores porque como sabemos cada um tem a sua forma de pensar… E então aquele 

momento em que agente chega e consegue juntar as pessoas e mostrar que estamos todos virados para 

um objetivo único é o momento em que agente se sente realizado.” (“JL”; Anexo XVIII: p.175) 

 

“Como gestor, hummm, sou Gestor principalmente na área comercial, eu sempre trabalhei na área 

comercial, da me satisfação quando conseguimos alcançar os objetivos que são impostos pela 
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organização e por outro lado conseguir balançar isso com os objetivos pessoais de cada colaborador. 

Penso que é importante fazer um balanço entre estes dois fatores.” (“VCS”; Anexo XX: p.183) 

 

Contrariamente à orientação humana constata-se que alguns têm um comportamento 

completamente oposto. Os líderes e colaboradores inquiridos deixaram expresso nas suas 

opiniões, a frieza e até mesmo a «crueldade» ou a falta de compreensão por parte de alguns 

líderes relativamente aos seus colaboradores:   

 

“Já assisti uma situação em que um funcionário ligou a avisar que não se sentia bem e mesmo assim 

teve que vir trabalhar porque o chefe enviou um e-mail a dizer: “a senhora está sempre no hospital”, já 

assisti a uma situação dessas.” (“HSS”; Anexo XV: p.163) 

 

“Tem muito a ver com a forma como nós transmitimos a informação, eu tenho infelizmente um 

exemplo triste de um diretor nosso que (…) epa, pra mim é o pior exemplo desta hipótese, quer dizer 

liga as 20 horas aos colaboradores a insultar, a cobrar coisas, liga para os colaboradores para saber se tal 

fulano foi trabalhar, estás a perceber então é pouco…” (“VCS”; Anexo XX: p.183) 

 

De certa forma, o autoritarismo – que é considerada de uma forma geral caraterística da maior 

parte dos líderes em Moçambique – foi desde o início da realização das entrevistas, 

mencionado de uma forma bastante negativa (tanto pelos líderes quanto pelos colaboradores 

inquiridos) apontando para a criação de um clima de tensão a nível organizacional e para a 

desmotivação dos colaboradores. De um modo geral, pode-se dizer que os dados recolhidos 

permitem evidenciar diversas opiniões que no fundo, apresentam mais críticas do que 

comentários positivos sobre o autoritarismo em Moçambique, o que pode ser interpretado 

como uma predisposição – por parte dos atuais líderes e futuros líderes (os colaboradores) – 

para a mudança do estilo de liderança. 

 

Em relação à aspetos externos que têm influência nos estilos de liderança em Moçambique – 

muito embora as entrevistas se encontrem particularmente centradas em temáticas mais 

ligadas à fatores internos à empresa (os estilos de liderança, a cultura, o clima organizacional, 

a motivação, etc.,) – denota-se primeiramente a presença do Estado e as influências políticas 

relacionados ao exercício de cargos de tomada de decisão: 
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“O motivo é que durante muito tempo, sempre se olhou o sucesso de uma empresa relacionada com a 

rede de contactos que tu tens…. De uma forma mais simplista, com as influências políticas que tu tens. 

Sempre se negligenciou a gestão, a parte pessoal de gestão da empresa… porque sempre se acreditou, 

“eu tenho influência vai dar certo independentemente de quem está a executar”… olhava-se mais para 

uma empresa como sendo as relações com o círculo político.” (“QL”; Anexo XXV: p.212) 

 

E em segundo lugar, aparece também associado à proximidade familiar, ou aos contactos que 

se detêm:  

 

“Acho que não, porque muitas vezes o conflito dentro dos Ministérios e das empresas públicas acho que 

é mais, ahh… pela confiança. É nomeado a pessoa que é de confiança de quem está no topo naquele 

momento e quando é assim nem sempre se cobra pelos resultados… nem sempre se cobra pelos 

resultados.” (“HV”; Anexo XXVII: 223) 

 

“Têm que ser encaminhadas para esses lugares certos. Não apenas por uma simples confiança ou pela 

proximidade familiar.” (“HV”; Anexo XXVII: p.223) 

 

No entanto, a esperança e a crença partilhada pelos líderes e colaborados – expressa ao longo 

das entrevistas – permite-nos afirmar que o estilo de liderança autoritário tenderá a entrar em 

decadência, ou seja, será cada vez menos adotado pelos líderes em Moçambique por forma a 

fazer face à crescente competitividade que se verifica no contexto moçambicano. 

 

“…infelizmente o cenário ou felizmente o cenário, por causa da concorrência, está mudar e hoje esse 

perfil de chefe autoritário, chefe que sabe tudo, chefe que manda e que está sempre certo está a entrar 

em decadência e hoje em dia as empresas querem cada vez mais bons líderes.” (“QL”; Anexo XX: 

p.212) 

 

Sistematizando, o autoritarismo no contexto moçambicano é um processo que engloba 

diversos pressupostos e que pode ser analisado sob diversos pontos de vista. De acordo com a 

análise acima apresentada, pode-se afirmar que a maior parte dos indivíduos moçambicanos 

que se encontram a exercer funções de liderança nas empresas têm um estilo de liderança 

autoritário. A análise revela que, as caraterísticas do autoritarismo aparecem relacionadas ao 

contexto histórico do país – principalmente a colonização – e que ainda hoje remontam por 

terem sido desenvolvidas e reforçadas com o sistema monopartidário que se seguiu a 

colonização.  
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Segue-se a apresentação do que deveria ser a liderança organizacional em Moçambique, de 

acordo com a opinião dos líderes e colaboradores.  

 

 

4.1.2) Liderança Participativa 

O estilo de liderança participativa é aquele em que se procura envolver as pessoas na 

definição dos objetivos estratégicos da empresa, obtendo delas o compromisso para o 

conjunto de objetivos previamente estabelecidos, assim como a motivação das mesmas na 

obtenção dos objetivos do negócio que são partilhados por todos (Camara, 2011). 

 

Yulk (1989) refere que a liderança participativa pode ser levada a cabo para a realização de 

uma variedade de objetivos, entre os quais: (i) a melhoria da qualidade de tomada de decisão; 

(ii) uma maior aceitação das decisões; (iii) melhor compreensão das decisões pelas pessoas 

que as devem implementar; (iv) desenvolvimento das capacidades de tomada de decisão entre 

os subordinados; (v) o enriquecimento dos trabalhos subordinados tornando-os mais 

interessantes; (vi) e a facilitação da resolução de conflitos e construção de equipa. Estes são 

os principais pressupostos que baseiam a liderança participativa. 

 

Da análise das entrevistas, é possível observar um grau de concordância elevado sobre a 

forma como os líderes moçambicanos deveriam liderar as suas equipas. Os líderes e 

colaboradores inquiridos salientam que o estilo de liderança nas empresas deveria ser mais 

alinhado à vontade dos colaboradores. A humildade, comunicação eficaz, a imparcialidade na 

tomada de decisões e o saber ouvir, ou seja, a capacidade de dar espaço para ouvir opiniões 

e/ou sugestões de todos os elementos da organização, são caraterísticas que mais se destacam 

no discurso dos inquiridos quando se está perante a questão do que deveria ser a liderança em 

Moçambique: 

  

“Primeiro tem que ser profissional e competente… E penso que um individuo competente e profissional 

é aquele que sabe entender e sabe dar campo e espaço as pessoas para darem as suas opiniões.” 

(Anónimo-29anos; Anexo XIV:) 
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“Acho que um bom gestor primeiro tem que ser uma pessoa focada naquilo que faz e, eee, e ter uma 

atenção redobrada em relação ao seu staff, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que ser uma pessoa 

aberta à comunicação com os seus colaboradores, aberta a sugestões, e não uma pessoa de ideias fixas, 

de é isto é isto, porque normalmente isso não funciona.” (“PC”; Anexo XXVI: p.217) 

 

“…penso que um bom líder em primeiro lugar tem que ser muito humilde, alguém que saiba ouvir, 

analisar e responder. Principalmente alguém que saiba ouvir, penso que seja uma das caraterísticas mais 

importantes para um líder. Segundo tem que ser democrático, imparcial porque a imparcialidade na 

tomada de decisões… tu podes ouvir um trabalhador que por acaso faz parte da tua família fica 

complicado resolver situações de trabalho, já assisti a uma situação dessas. Então tem que ser imparcial, 

um outro ponto importante penso que um bom líder tem que ser uma pessoa dinâmica, capaz de 

responder as necessidades da organização e do trabalhador, alguém que seja aberto e que deixe que até 

o trabalhador que está no nível mais baixo possa resolver o problema.” (Anónimo – 31anos-Maputo; 

Anexo VIII: p.123) 

 

A ansia – por parte dos líderes e colaboradores entrevistados – na mudança do estilo de 

liderança autoritário para o estilo participativo aparece como fruto da consciencialização dos 

indivíduos para a importância e/ou necessidade do envolvimento de todos os membros da 

empresa nos processos de tomada de decisão.  

 

“… E as pessoas estão a começar a compreender que sozinhas não podem avançar e que precisam 

sempre dos outros e que não há quem saiba mais do que os outros e cada um complementa o outro, 

temos que trabalhar que nem um relógio suíço que uma peça transmite o movimento a outra peça e 

assim sucessivamente depois temos o segundo, o minuto e a hora. As pessoas estão a começar a 

entender a mecânica do desenvolvimento e assim estão a tentar envolver mais pessoas no processo de 

desenvolvimento do país.” (“CMS”; Anexo XXIV: p.207) 

 

Com base na análise dos dados, foi possível destacar algumas das caraterísticas do estilo 

participativo nos discursos de alguns líderes. Uma delas é o reconhecimento por parte do 

líder, da importância que os colaboradores têm na concretização dos resultados da empresa: 

 

“O que me dá satisfação é, começa o ano temos os objetivos para alcançar e aquela força toda tem que 

existir, o trabalho em equipa, em conjunto conseguimos alcançar esses objetivos e chegarmos ao final 

do ano… e termos os resultados e sentir que aquilo que nos foi dado como meta agente conseguiu 

alcançar.” (“CDB”; Anexo XXI: p.192) 
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“Como gestor, hummm, sou Gestor principalmente na área comercial, eu sempre trabalhei na área 

comercial, da me satisfação quando conseguimos alcançar os objetivos que são impostos pela 

organização e por outro lado conseguir balançar isso com os objetivos pessoais de cada colaborador. 

Penso que é importante fazer um balanço entre estes dois fatores. (“VCS”; Anexo XX: p.183) 

 

Pode constituir um obstáculo e/ou entrave ao processo de transição para o estilo participativo, 

a primazia que os líderes atribuem à orientação para os objetivos da empresa, como evidente 

pelo exemplo:  

 

“O que é que me dá mais satisfação? Sabe… Olha, nós trabalhamos da seguinte maneira, temos metas 

para cumprir não é? Então a pessoa só fica satisfeita quando consegue atingir as metas e fica satisfeita 

quando consegue gerar lucros para o banco. Então essa é que é a satisfação de um dirigente, quando está 

num local onde foi dado metas para cumprir e gerar lucros, então um dirigente tem que cumprir as 

metas e ficar satisfeito quando consegue ter lucros. Então essa parte é que tem que ser a satisfação de 

um gerente.” (“FM”; Anexo IX: p.133) 

 

Em tom de síntese, pode-se afirmar que uma das tendências que mais parece separar o estilo 

de liderança autoritário do estilo participativo no contexto moçambicano é a eficaz e extensiva 

comunicação que – os líderes e colaboradores – desejam que seja promovida dentro das 

empresas. Esta vertente que pode ser considerada inovadora, traduz-se no facto dos líderes 

começarem a ter a perceção da importância de fazer chegar as mensagens da empresa a todos 

os níveis hierárquicos, com o objetivo de fazer com que os colaboradores se sintam 

comprometidos, tanto com o trabalho, quanto com os objetivos da empresa. E ainda em 

termos de visão para o futuro, é unanime o desejo de mudança de estilo organizacional, que os 

líderes e os colaboradores descrevem ao longo das entrevistas. 

 

 

4.2. Os Mecanismos de Transição 

 

Os mecanismos de transição são fatores que têm desencadeado o processo de mudança de 

estilo de liderança. Estes assumem duas posições, por um lado aparecem como fatores que 

facilitam e/ou fomentam a mudança; e por outro lado, são fatores que criam resistência à 

mudança. Salienta-se que ambos os mecanismos de transição se encontram na base do 

processo em que a Liderança Organizacional em Moçambique decorre, segundo os quais não 
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seria possível essa mudança. A figura abaixo ilustra os principais mecanismos de transição, 

seguido da fundamentação de cada uma das partes. 

 

 

Figura 7: Os Mecanismos de transição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

O modelo apresentado foi divido em três partes: (i) a primeira parte corresponde à 

globalização, que é um processo constantemente mencionado relativamente aos efeitos que 

tem nas práticas de GRH a nível global, assim como a sua dimensão abrangente; (ii) a 

segunda parte corresponde aos mecanismos que facilitam o processo de transição; (iii) e por 

último apresentam-se os mecanismos de resistência à mudança. Passa-se a descrever cada um 

dos elementos de forma pormenorizada. 

 

 

4.2.1) Globalização 

A globalização é um fenómeno que afeta todas as áreas das ciências sociais e cabe aos 

investigadores fazerem uma análise do processo, de acordo com o contexto específico do seu 

universo de estudo. Sobre o conceito, não existe um conceito genérico que o caraterize, mas 

sim um conjunto de interpretações.  
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Alguns autores consideram ser, a dimensão económica – assente nas relações comerciais e no 

investimento internacional – a mais importante. Outros consideram que o fenómeno é mais 

abrangente que isso encontrando a sua justificação nos processos de evolução das sociedades 

e dos indivíduos a todos os níveis, quer sejam económicos, sociais, comportamentais, 

políticos ou culturais. De acordo com Stiglitz (2003), o conceito de globalização refere-se à 

integração mais estreita dos países e dos povos que resultou da grande redução dos custos de 

transporte e de comunicação e a destruição de barreiras artificiais à circulação transfronteiriça 

de mercadorias, serviços, capitais, conhecimentos e (em menor escala) pessoas.  

 

Desta forma, este conceito implica uma extensão e um aprofundamento das relações sociais e 

institucionais no espaço e no tempo, de tal modo que as atividades correntes são cada vez 

mais influenciadas por acontecimentos que ocorrem do outro lado do planeta e dão às práticas 

e decisões de grupos ou comunidades locais um impacto que pode ter uma expressão global. 

Ou seja, a globalização significa a intensificação das relações sociais à escala mundial de tal 

forma que cria uma dependência entre os acontecimentos locais aos acontecimentos 

transcontinentais e vice – versa.  

 

Alguns estudos sobre a globalização e a GHR em África (Kamoche et al., 2012) referem que 

com a entrada dos novos investidores (asiáticos) no continente africano existe a possibilidade 

de mudança dos modelos de governação e de gestão de África-Europa para África-Ásia. Em 

que basicamente no primeiro caso resulta da ligação histórica do colonialismo, e em relação 

ao segundo caso surge como uma manifestação da globalização. Isto constitui apenas um 

exemplo de um dos efeitos que a globalização pode ter. 

 

É desta forma que o novo estilo de liderança – participativo – que como se evidenciou nos 

relatos dos entrevistados, deve-se em grande parte às influências dos novos modelos de 

liderança principalmente de expatriados e de líderes das empresas privadas. A convivência 

e/ou vivência, a troca de experiências a nível organizacional têm sido importantes naquilo que 

será a definição do estilo de liderança organizacional em Moçambique no futuro. Este 

contacto com realidades diferentes só é possível através dos processos de globalização.  
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A globalização dá acesso aos líderes e colaboradores moçambicanos a terem contacto com os 

diversos tipos de realidade, que se traduzem em diversas práticas de gestão. Desta forma, cabe 

aos líderes moçambicanos, cientes das suas capacidades e fraquezas e/ou limitações 

(principalmente de recursos) serem capazes de adotar o melhor estilo de liderança, tendo em 

conta o contexto em que se encontram inseridos.  

 

 

4.2.2) Mecanismos de transição facilitadores da mudança 

 

4.2.2.1) Formação académica 

A formação académica é descrita como um dos instrumentos mais importantes para o 

processo de transição. E os recentes dados estatísticos divulgados pelo Ministério de 

Educação de Moçambique, sobre o número de ingressos nas universidades e o número de 

alunos formados por ano
9
, ainda que consideravelmente baixos quando comparados com os 

outros países, é encarado de uma forma bastante positiva. 

 

Assim como, através dos relatos dos entrevistados é possível contatar que a formação 

académica é um dos fatores que mais contribui de forma positiva para a mudança do estilo de 

liderança. 

 

“E penso que a tendência principalmente das grandes empresas é tentar mudar e moldar estes líderes e 

tentar fazê-los perceber que existem formas diferentes de lidar com o ser humano. E hoje como temos 

muitas universidades, temos vários meios de informação disponíveis a tendência é de mudar.” (“CC”; 

Anexo XXIII: p.201) 

 

Apesar dos dados, do Ministério de Educação revelarem um contexto positivo em termos de 

formação académica, a necessidade de quadros qualificados é notável no contexto real. Neste 

sentido, como forma de dar resposta as deficiências do mercado algumas empresas começam 

a investir na formação académica dos seus funcionários, por forma a fazer face as 

necessidades empresariais e aumentar a competitividade. O investimento da formação 

                                                           
9
 Ver: http://www.mec.gov.mz/STATS/Documents/Estatisticas%20Ensino%20Superior/Book%202010.pdf. 

acedido em 28 de Agosto de 2013. 

http://www.mec.gov.mz/STATS/Documents/Estatisticas%20Ensino%20Superior/Book%202010.pdf
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académica por parte das empresas tem sido realizado tanto através da formação a nível 

nacional quanto no exterior do país. 

 

“Ainda a médio prazo, nós decidimos criar um sistema de bolsas de estudo, porque olhávamos para o 

banco e olhávamos para o mercado, e dizíamos, bom o mercado vai trazer mestrandos, doutorados. Mas 

o mercado está ser lento em traze-los, sobretudo para as áreas de interesse para o banco. Então nós 

dissemos, temos jovens aqui com menos de 35 anos, com menos de 40 anos, que ainda têm uma carreira 

por fazer… 35 anos de trabalho na instituição, uma pessoa que tenha entrando aos 25 anos, e tenha 35 

anos só trabalhou dez anos. Tem ainda mais 25 por trabalhar se for homem, porque reforma aos 60 

anos… 25 de entrada mais 35 de serviço faz os 60. Se for mulher tem mais 20 anos, porque reforma aos 

55. Então vamos apostar nesses jovens, concedendo-lhes bolsas de estudo de mestrado e doutoramento 

dentro e fora do país, para tornar o banco mais relevante em termos técnico profissionais no concerto 

das nações da região.” (“APA”; Anexo III: p.81) 

 

“…alguns foram estudar e já há resultados, alguns já estão a voltar dos mestrados, mais de vinte já 

voltaram, formados na Austrália, na Inglaterra, estão neste momento alguns nos Estados Unidos da 

América, uns foram para a África do Sul, outros foram fazendo aqui em Moçambique, estão a fazer 

doutoramento alguns, eeeeeeeeeeeh, na Inglaterra, neste momento, creio que alguns nos Estados Unidos 

se a memória não me trai.” (“APA”; Anexo III: p.81) 

 

Desta forma pode-se postular que a formação académica assume grande relevância no 

processo de transição, uma vez que só com pessoas dotadas de melhores qualificações e 

motivadas se conseguem índices de produtividade e qualidade compatíveis às exigências dos 

mercados. 

 

4.2.2.2) A formação intraempresa 

Assume igual relevância, o processo de formação profissional que algumas empresas têm 

vindo a promover, em simultâneo com a criação de condições para que as pessoas invistam 

em si mesmas de forma a aderirem ao processo de mudança. 

 

“O banco tem um sistema de formação, tem um plano anual de formação através do qual, os técnicos 

vão para cursos de três dias, uma semana, quinze dias, um mês, ehh… as vezes trazemos especialistas 

para virem fazer o refreshment cá, incluindo em área de liderança, em área de Gestão de Recursos 

Humanos, de Planeamento Estratégico etc, etc…” (“APA”; Anexo III: p.81) 
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“Nós aqui no BM por exemplo tivemos a dois anos uma formação, tivemos facilitadores que vieram de 

uma empresa, brasileiros, etc., etc., e vamos ter já programado no próximo ano em Março de novo, e 

que vai nos ajudar muito.” (“SRA”; Anexo IV: p.98) 

  

4.2.2.3) A prática das reuniões 

A prática das reuniões promove a interação entre os funcionários das empresas, com o 

objetivo de obter consensos no momento da definição das estratégias. As empresas 

apresentam diferentes posições relativamente à maior ou menor disposição para adotar a 

prática das reuniões, sendo que para definir a prática das reuniões é necessário ter em conta 

fatores como: a dimensão da empresa, a estrutura hierárquica, a cultura entre outros. Sendo 

que estes fatores revelam traços significativos e típicos do modelo de gestão adotado por cada 

empresa. 

 

De uma forma geral, no contexto empresarial moçambicano, a prática das reuniões semanais 

e/ou quinzenais é constantemente apontado pela generalidade dos entrevistados, como sendo 

quase que um «ritual»: 

 

“Eu tento também fazer encontros semanais, aliás temos por regra e obrigação fazer esses encontros 

semanais onde se discute como foi a semana, as reclamações e as sugestões para que se possa 

melhorar…” (“HSS”; Anexo XV: p.163) 

 

“Mas procuro nas nossas reuniões semanais… porque a nossa instituição tem essa cultura de, 

semanalmente tem que haver um encontro para que se procure saber como é que está correr o trabalho, 

como é que cada um está integrado nas tarefas que tem para realizar. Então nesse momento, procuro 

saber o trabalho deles, e também tento ser observadora…” (“CDB”; Anexo XXI: p.192) 

 

Nas reuniões das empresas é reforçado a componente humana, que aparece como uma forma 

introdutória das reuniões, que segundo os entrevistados, surge com o objetivo de deixar os 

participantes mais a vontade: 

 

“É assim nós temos reuniões semanais, todas as quartas feiras, onde antes de entrarmos para a agenda 

com os pontos específicos da reunião, ahhh… fazemos uma abordagem em geral daquilo que ééééééé… 

o bem-estar de cada um, como correu o final de semana, a saúde, é uma forma introdutória de os deixar 

mais abertos que é para na altura da reunião propriamente dita, eles estejam mais á vontade…” (“PFA”; 

Anexo XXII: p.196) 
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A prática das reuniões frequentes assume-se como um fator inovador no contexto empresarial 

moçambicano. Constata-se por isso, que não é uma prática adotada pela generalidade das 

empresas, o que segundo os colaboradores pode ter consequências que prejudicam a empresa 

e aos funcionários.   

 

“E muitas vezes nós não temos assim reuniões de concertação, geralmente são reuniões de resolução de 

problemas quando acontecem e quando o problema já está grave… como é o caso que nós estamos a 

passar agora. O sistema está parado á 2 meses… (…) tu quando estás nestas área tens que ter 

conhecidos de outros bancos. Isso é fundamental. E também procurar uma outra solução alternativa para 

que possa… porque no final das contas o trabalho está acumular, no dia em que as coisas vierem, tu não 

sais daqui, são 24 horas de trabalho, e ninguém aguenta. Ninguém aguenta.” (Anónimo-31 anos-

Maputo; Anexo VIII: p.123) 

 

Em suma, pode-se afirmar que com todo este processo de maior flexibilidade das práticas 

organizacionais, de forma a compatibilizar-se com a mudança, é possível criar indivíduos 

capacitados e comprometidos com o trabalho de tal forma que sejam capazes de superar e dar 

respostas aos obstáculos do processo. A formação académica dá bases necessárias para se 

obter maior e melhor conhecimento sobre as funções a desempenhar assim como algumas 

práticas da gestão; a formação intraempresa cria oportunidades de se conhecer novas 

realidades e de trocas de conhecimentos pelos formadores e pelos formandos; e por último a 

prática das reuniões propicia a criatividade e desenvolve a confiança coletiva, sendo por isso 

que como ficou evidente algumas empresas começam cada vez mais a adotar esta prática, com 

o objetivo de obter melhores resultados e motivação dos membros da organização. 

 

 

4.2.3) Mecanismos de resistência à mudança 

 

Apesar do consenso relativamente à mudança de estilo de liderança organizacional, os 

processos de mudança organizacional por si só, encontram alguns condicionantes como: o 

setor em que se encontram inseridos, a envolvente política, social e económica entre outros 

fatores. Diante do processo de transição em estudo destacam-se como principais 

condicionantes da mudança (i) a distância hierárquica; (ii) e a cultura.  
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4.2.3.1) Distância Hierárquica 

A distância hierárquica, reflete o grau de distanciamento entre os líderes e os seus 

subordinados dentro da organização (Rego & Cunha, 2009). Nos estudos transculturais 

realizados por Hofstede (1980), na dimensão de distância hierárquica o continente africano 

em geral apresenta valores muito elevados. De igual modo, os estudos desenvolvidos até a 

data relativamente às práticas de GRH em Moçambique (Gomes, 2007; Sartorius et al., 2011) 

apontam para um grande distanciamento entre os líderes e colaboradores dentro das empresas. 

 

Por um lado, a distância hierárquica é constantemente apontado pela generalidade dos 

entrevistados, estando associada a pouca e/ou falta de formação dos líderes, assim como a 

réplica do estilo de liderança do seu antecessor: 

 

“Sim é verdade, há muitas organizações que isso de facto acontece. A distância entre as hierarquias 

traduz-se nisso. Normalmente nós quando não temos muita formação temos tendência a adotar ou 

copiar o que é o nosso chefe e os nossos líderes mais velhos têm ainda muito disso pensam que se os 

líderes anteriores tiveram o seguinte comportamento e adotaram as determinadas políticas durante anos 

e dava resultados eles também podem fazer o mesmo.” (“VCS”; Anexo XX: p.183) 

 

“Mecânica não é conhecimento, existe o fazer as coisas mecanicamente porque alguém fez, mas a 

pessoa que fez e disse que se devia fazer da seguinte forma pode ter feito errado, então estarão a 

persistir num erro e será um ciclo vicioso de erro.” (Anónimo-29anos; Anexo XIV: p.155) 

 

E por outro lado, deve-se ao facto de muitos líderes – tanto por caraterísticas culturais quanto 

históricas – enaltecerem o gosto pela chefia. 

 

“…nós aqui em Moçambique confundimos muito o papel de chefia e liderança, porque nós temos 

muitos chefes… ehhhhh… então em Moçambique é cultura, ser chefe e ter subordinados que fazem o 

culto de… vamos chamar, “escova”. As pessoas gostam, os chefes gostam aqui em Moçambique de ter 

pessoas menos competentes para puderem mandar, eeee…” (“QL”; Anexo XXV: p.212) 

 

Apesar das presentes evidências do distanciamento hierárquico, de uma forma geral, a 

sociedade moçambicana pode ser caraterizada por uma forte componente humana, como 

anteriormente foi evidenciado, que assume uma grande importância nas relações sociais. 
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Desta forma, com bastante frequência refere-se a proximidade e disponibilidade incondicional 

do líder: 

 

“Assim as pessoas quando não estão bem também vêm ter comigo e dizem, ah, senhora gerente, eu não 

estou bem por causa disto, disto e disto, então as pessoas estão tão habituadas que quando tem um 

problema, mesmo que seja um problema pessoal e acham que ultrapassam as capacidades delas pedem 

para falar comigo, então nesse caso eu dou a minha opinião.” (“FM”; Anexo IX: p.133) 

 

“Eu procuro encurtar essa distância entre mim e os meus colaboradores, gosto que haja uma 

proximidade porque eu acho que a proximidade ajuda nos resultados, a proximidade ajuda-nos a tornar 

as coisas mais sérias e mais abertas, e acima de tudo eu gosto de receber o feedback dos meus 

colaboradores…” (“VCS”; Anexo XX: p.183) 

 

Esta disponibilidade também se manifesta através da eliminação de barreiras impostas pelo 

próprio espaço de trabalho. 

 

“Eu tenho um gabinete lá em cima, onde eu fico fechado e isolado mas eu deixei o gabinete lá e estou 

aqui juntamente com os meus colegas. Esta é uma gestão participativa, é uma gestão aberta eu não 

tenho nada que esconder nada de me ir fechar ali pra resolver problemas.” (“FSM”; Anexo VI: p.113) 

 

4.2.3.2) A Cultura 

A cultura tem um papel de extrema importância no processo de liderança, assim como uma 

grande influência nos estilos de liderança. No contexto moçambicano as questões culturais 

são bastante complexas devido a heterogeneidade do país. De uma forma geral, pode-se 

afirmar que a evidência empírica recolhida permite constatar a existência da 

multiculturalidade ou «culturas moçambicana»: 

 

“Penso que a heterogeneidade de Moçambique faz com que o país seja um, mas que sejam muitos. 

Moçambique é um mas são muitos ao mesmo tempo e isso faz com que haja necessidade da pessoa ter 

que adotar vários modelos de liderança. (“SEC”; Anexo XI: p.140) 

 

“Ah… Questões de cultura moçambicana, bem, é muito difícil falar de cultura moçambicana, porque 

nós somos várias culturas…” (“APA”; Anexo III: p.81) 
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A multiculturalidade de Moçambique pode ser descrita desde as diversas línguas nativas
10

, às 

tradições, costumes e formas de estar que por vezes criam diferenças significativas entre as 

diversas regiões do país. 

 

“…costumam dizer, por exemplo que as pessoas da zona de Gaza, são muito mais autoritários, até 

mesmo no relacionamento com familiares. Eu penso que de alguma forma sim. Pode ser uma questão 

cultural, pode ser também uma questão que passa de geração para geração, de onde é que vem… poderá 

também passar por ai. E nota-se muitas vezes isso, perguntar-se de onde é que é esta pessoa e tentar 

adivinhar pelo seu estilo a origem da pessoa, e logo tentar dizer, hmm, esta pessoa de certeza que é 

autoritária, creio que deve sim ter alguma influência.” (“APA”; Anexo IV: p.81) 

 

“… somos várias culturas né? Vou dar alguns exemplos, há regiões do país em que o relacionamento 

com a morte é muito efémero, é muito pontual, muito momentâneo, muito instantâneo, as pessoas 

convivem com o seu ente querido, o ente querido morre, organizam o enterro e acabou. Lembram-se do 

ente querido nas tertúlias familiares, nos encontros familiares, e acabou, não há o hábito, a tradição de ir 

deixar flores, identificar a campa, é no sítio x, etc. etc. Mas há regiões do nosso país em que a relação 

com a morte é muito mais forte do que a relação com a vida… A pessoa pode não dispor de recursos 

para se alimentar normalmente em vida ao longo do dia, mas se um ente querido morre tem que 

mobilizar recursos para organizar uma grande missa, para organizar uma grande cerimónia, em que 

gastronomia não pode faltar, bebida não pode faltar etc, etc., (“APA”; Anexo III: p.81) 

 

“(…) Algo particular de Nampula, que eu aprendi logo que cheguei onde eu estive como diretor 

regional, é o facto de que o povo macua nunca diz não, e o facto de concordar nem sempre significa que 

vai fazer. Então pode dizer que sim, porque não aprendeu a dizer não, mas não significa que concorda e 

nem que vai fazer aquilo. Então, uma coisa que aprendi estando lá é que por mais que a pessoa diga, sim 

compreendi, tem que fazer um follow up imediato e nunca ficar descansado e pensar que a pessoa vai 

fazer… Mesmo sabendo que não vai fazer ou que não concorde, diz sempre que sim.” (“SEC”; Anexo 

XI: p.140) 

 

                                                           
10

 A diversidade linguística de Moçambique é uma das suas principais caraterísticas da multiculturalidade. A 

língua oficial é o português, que tem funcionado como língua unificadora e comercial. Porém, existem vários 

dialetos, que são línguas maternas dos vários grupos étnicos. As línguas mais representadas na comunicação 

familiar são o emakhuwa (26,1%), o xichangana (11,3%),o elomwe (7,6%), o cisena (6,8%) e o echuwabo 

(5,8%), sobretudo nas comunidades rurais, com exceção do xichangana, que tem uma boa representatividade 

relativa nas zonas urbanas (Catela, 2007). 
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As práticas de liderança em Moçambique e ainda em grande parte das organizações, continua 

refém de práticas e atitudes culturais, o que faz com que muitas vezes, os líderes adotem uma 

liderança que foi uma caraterística da cultura de trabalho que remonta o tempo colonial. 

 

O facto é que, as questões culturais constituem um forte entrave e/ou obstáculo no processo 

de mudança, pois são questões profundas e que envolvem a mudança de mentalidades, valores 

e costumes dos indivíduos que dificilmente mudam. Mas processos como a globalização, 

formação académica aparecem como forma de fazer como as pessoas reajustem os seus 

comportamentos aos novos contextos. 

 

Concluindo, caraterizado por uma faixa etária jovem na amostra – 42% dos líderes e 

colaboradores inquiridos têm idade igual ou inferior a 35 anos – a recetividade às inovações, 

transformações, sistema informático etc., apresenta índices positivos. Fatores como a 

disponibilidade, motivação e potencial evolutivo que os jovens detêm permitem encarar com 

otimismo os desafios futuros. 

 

 

4.3. O processo de transição 

 

Do ponto de vista da GRH pode-se afirmar que as organizações fazem parte de um sistema 

composto por um conjunto de elementos que se encontram em constante interação, que são 

abertos ao exterior e dotados de um elevado grau de dinamismo. Desta forma, no presente 

estudo é possível apresentar um processo de mudança que se encontra a decorrer no contexto 

organizacional moçambicano. A análise dos dados permitiu constatar as disparidades – no que 

diz respeito ao estilo de liderança – entre o setor privado e público e as diversas regiões do 

país. 

 

Segue-se a análise do desenvolvimento do processo de transição, de acordo com o tempo, 

espaço e setor. Em primeiro lugar, é apresentado o fator tempo: que corresponde à análise do 

período de tempo que o processo irá decorrer. Em seguida, o setor: que corresponde à 

extensão do processo a nível do setor estatal ou privado. E por último, apresenta-se o fator 

espaço: onde se explica a dimensão do processo, designadamente se o processo decorre com a 
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mesma intensidade em todo o país ou se existem regiões mais propensas a mudança 

relativamente a outras. 

 

Figura 8: O processo de transição da liderança organizacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

4.3.1) O Tempo 

Relativamente ao fator tempo, constata-se uma certa limitação na descrição e/ou determinação 

da duração de tempo que o processo de transição poderá levar. Isto porque os processos de 

mudanças organizacionais são complexos e de difícil previsibilidade. E no presente estudo, a 

limitação da descrição do processo de transição apresenta certos condicionalismos, 

designadamente (i) a falta de informação sobre o nível de recursos que as empresas dispõem; 

(ii) a aceitação do processo de transição; (iii) e a envolvente política e social do país.  

 

Aponta-se para a vertente social e política como uma das grandes condicionantes da 

previsibilidade do tempo, primeiro porque, tendo em conta a história do país, desde a 
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colonização e a seguir a luta pela independência – apesar dos 38 anos de independência – e a 

estabilidade que o país tem vindo a apresentar, seria demasiado prematuro estabelecer essa 

estabilidade como um feito adquirido. E principalmente devido as recentes evidências das 

tensões entre o partido no poder Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e o principal 

partido da oposição Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) que se têm verificado
11

. 

Fatores como este, e muitos outros não nos permite tomar posições ou determinar de forma 

inequívoca a duração deste processo de transição. 

 

Concluindo, o futuro é incerto e imprevisível em alguns aspetos. Mas é importante pensar 

pensar que o futuro permite antecipar um importante leque de oportunidades, ameaças, 

desafios dos anos que se seguem 

 

 

4.3.2) O Setor 

A pertinência de se apresentar a diferenciação entre o setor estatal e o público prende-se com 

o facto, dos resultados da análise dos dados sugerirem que o processo de transição aparece 

associado ao crescimento do setor privado no mercado moçambicano e a presença de líderes 

expatriados, ou seja a influência de fatores externos. Cabe então fundamentar as constatações 

aqui feitas. 

 

No que diz respeito ao setor público, é constantemente associado ao estilo autoritário, assim 

como aos líderes mais velhos: 

 

“Quanto a segunda questão é assim (…) Se calhar generalizar fica um bocado complicado mas eu acho 

que por exemplo, tratando-se de gestores públicos, bem… Existe, eee, algumas limitações talvez 

naquilo que são as ações que eles têm que levar a cabo. Quando falo em limitações digo há alguns 

parâmetros próprios que têm que ser seguidos e que se calhar algumas vezes pode não lhe dar a abertura 

ou criatividade que eles precisam isso porque existe um patrão que praticamente dita as regras e é ele 

que diz o que é que quer e mais ou menos é aquilo que tem que ser feito… Nem sempre é a vontade do 

diretor mas sim é aquilo que é a imposição do patrão.” (“HV”; Anexo XXVII: p.223) 

 

                                                           
11

 Disponível em: http://www.publico.pt/mundo/noticia/renamo-diz-ter-morto-36-elementos-das-forcas-do-

governo-1603000, acedido em 20 de setembro de 2013. 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/renamo-diz-ter-morto-36-elementos-das-forcas-do-governo-1603000
http://www.publico.pt/mundo/noticia/renamo-diz-ter-morto-36-elementos-das-forcas-do-governo-1603000
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“Bom, acho que alguns têm muito de serem Chefes, tem um posicionamento de autoridade… Nalguns 

casos penso que sim, gostam de se sentir chefes, se calhar carateriza isso. Depois não sei se distinguiria 

os mais antigos, dos mais, dos mais novos.” (“SRA”; Anexo IV: p.98) 

 

Este setor apresenta, ainda hoje em alguns casos, o desenho da arquitetura mais tradicional 

dos sistemas de recompensas que se baseiam na antiguidade e senioridade na empresa. Os 

mais antigos são promovidos antes dos mais novos, muitas vezes sem o cuidado se analisar a 

sua competência para realizar as funções que irão desempenhar: 

 

“Sim, aqui nesta organização a maior parte dos Diretores são aqueles que estão nesses cargos porque 

estão nesta organização desde a sua criação, e a empresa era muito pequena, então quando se criou esta 

organização e se aparecesse um individuo apenas com a 5ª classe poderia ocupar um bom cargo” 

(Anónimo-29 anos; Anexo XIV: p.155) 

 

Relativamente ao setor privado, aparece notavelmente associado ao estilo de liderança 

desejado – participativo.   

 

“Bem como disse, o setor privado daqui à trinta anos vai tomar conta do país, e esse estilo de liderança 

autocrático vai não só mudar, como desaparecer. E em segundo lugar, a nossa geração e a que virá, faz parte 

de um modelo de liderança não autocrático, porque os nossos conceitos são completamente diferentes. Nós 

não temos uma ligação muito direta com a independência, nem com esse passado, é então por isso que nós 

já estamos a inovar e os nossos filhos vão fazer muito melhor ainda.” (“SEC”; Anexo XXI: p.140) 

 

Em suma, de uma forma geral durante um longo período de tempo as empresas 

moçambicanas viveram sob um estilo de liderança autoritário, e ainda hoje permanecem com 

o mesmo estilo de liderança. Especificamente, as empresas públicas são caraterizadas por ter 

pessoal com baixos níveis de qualificação, elevados níveis etários e de antiguidade que 

colocam algumas barreiras ao processo de reestruturação e modernização que o estudo 

apresenta. Mas por outro lado a crescente concorrência das empresas privadas, a valorização 

de pessoal mais jovem, dinâmico e qualificado começa-se a verificar cada vez mais e poderá 

ser uma grande concorrência ao estilo tradicional.  
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4.3.3) O Espaço 

A maior parte das grandes empresas e dos investimentos estrangeiros estão concentrados na 

capital do país (Francisco, 1999). O que faz com que este processo seja muito mais evidente 

em Maputo primeiramente, e só depois nas outras regiões. Várias razões podem justificar este 

fenómeno, das quais se podem destacar dois: primeiro pelo facto de a capital apresentar um 

grande número de universidades e diversidade de cursos; e em segundo pelo facto de também 

ser na capital moçambicana onde se encontram concentrados o maior número de 

investimentos e empresas, devido ao desenvolvimento que a capital apresenta relativamente 

as outras regiões do país.  

 

De acordo com alguns estudos (Francisco, 2011; Mosca 2005) sobre a economia do país cabe 

salientar que a cidade de Maputo destaca-se das regiões do país contribuindo com cerca de 

35% para o produto interno bruto (PIB) de Moçambique. Depois da cidade de Maputo, as 

províncias que apresentam maior PIB nacional são: Nampula com 13%, Sofala e Zambézia 

11% cada uma. As restantes províncias contribuem entre 3% (Niassa) e 5% (Cabo Delgado e 

Inhambane). Desta forma, presume-se a partida que Maputo será a região em que o processo 

mais se irá evidenciar inicialmente.  

 

Em suma, pode-se concluir que o envolvimento será mais baixo para aqueles que maiores 

carências de informação manifestarem, como também este envolvimento e participação nas 

mudanças se relacionam positivamente com o progresso do colaborador na empresa, ao ponto 

de aqueles que menos satisfeitos se sentem com o seu progresso, serem também os que menos 

participam no processo de reestruturação do modelo de liderança organizacional.  

Ressalvar que as evidências empíricas apontam que este processo se realiza a dois níveis. Em 

primeiro lugar, na base do reconhecimento mútuo, ou seja, por um lado por parte dos líderes 

que se devem mostrar disponíveis a receber opiniões e sugestões dando desta forma incentivo 

ao colaborador na participação na tomada de decisões. E por outro lado os colaboradores 

devem igualmente dar as suas contribuições pro forma a que seja possível atingir os objetivos 

a nível organizacional e pessoal. 
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4.4. O que se mantem com o processo de transição? 

 

Todo o processo de mudança, passa por alterações significativas, mas também encontra 

condicionalismos que faz com que este se atrase ou que simplesmente não chegue ao 

resultado pretendido. Neste âmbito aparece o objetivo de apresentar alguns fatores que 

mudam e que se mantem com o processo de liderança. Devido a algumas limitações, em 

termos de informação, não nos é possível apresentar o que irá mudar com o processo, uma vez 

que também o processo se encontra praticamente numa fase inicial, em que os conceitos se 

encontram bem definidos. De seguida apresentam-se alguns fatores que foi possível constatar 

que se irão manter neste processo de transição. 

 

4.4.1) O paternalismo 

Apesar do boom das empresas privadas no mercado moçambicano, o paternalismo afigura-se 

como um dos fatores que se mantém no processo de transição da liderança organizacional em 

Moçambique. Gomes (2007) refere que o paternalismo é uma forma de domínio baseada em 

laços de dependência pessoal direta entre os líderes e os seus colaboradores. Em que o líder 

assume funções paternais em relação aos seus colaboradores. 

 

O paternalismo no contexto moçambicano manifesta-se por duas vias, por um lado, os líderes 

sentem-se o principal membro da família e assumem como responsabilidade, zelar pelos 

relacionamentos interpessoais dos colaboradores: 

 

“Bem a empresa é grande, eu gosto de dar o exemplo de pai pra filho, uma empresa grande, eu acho que tal 

igual ao pai que tem toda a responsabilidade pela educação do filho, na forma como o filho vê a vida, um 

líder também tem essa responsabilidade.” (“VCS”; Anexo XX: p.183) 

 

Por outro lado, é assumido como o principal mediador de conflitos no ambiente de trabalho. 

 

“As relações interpessoais num ambiente de trabalho, há sempre problemas de intrigas, problemas de 

conflitos, dilemas complicados que é preciso encontrar uma solução, cabe ao gestor, tudo isso, gerir isso, 

cabe ao gestor contornar os conflitos interpessoais, gerir o conflito das pessoas, evitar o ambiente de fofoca, 

o ambiente de intriga, procurar sempre as soluções sejam dadas frontalmente aos trabalhadores.” (“FSM”; 

Anexo VI: p.113) 
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O caráter protetor do paternalismo agrega dimensões como, o apoio pessoal: 

 

“Há pouco tempo, no Natal, ele preocupou-se em arranjar um presente pessoal, fora os cartões que são da 

instituição, ele vai pessoalmente procurar um presente para todo o seu staff e oferece, isso é algo pessoal, 

não tem a ver com o orçamento da instituição, nem obrigação da instituição. Um outro exemplo, eu tive 

bebé, ele foi até ao hospital ver a minha filha, levou um presente e faz isso com todos que estão próximos a 

ele.” (“SM”; Anexo V: p.106) 

 

Por vezes até o apoio monetário: 

 

“…vou-te dar um exemplo de coisas concretas, nós temos aqui trabalhadores que já fizeram empréstimos 

para comprarem os seus terrenos e nós facilitamos esse tipo de coisas e isso mostra que estamos 

preocupados com eles, e não foi apenas um… temos vários que já vieram e nós vamos abatendo no 

salário… coisas simples, por exemplo querem tratar o passaporte, que acham que… ehh… não querem usar 

todo o dinheiro do salário para gastar num mês nessas coisas e que a empresa pode ajudar, estás a 

perceber?” (“QL”; Anexo XXV: p.212) 

 

 

4.4.2.) O Salário 

De acordo com a análise dos dados recolhidos é necessário destacar a importância do salário 

na realidade moçambicana. Segundo Camara (2011) o salário é um montante em dinheiro, em 

contrapartida do trabalho. De acordo com Herzberg (1987) o salário faz parte das 

recompensas extrínsecas, que são os fatores ligados aos fatores externos ao indivíduo. De 

forma a esclarecer estes conceitos, abaixo se apresenta a articulação das teorias de Maslow, 

Herzeberg e Lawler sobre a diferenciação entre as recompensas intrínsecas e as recompensas 

extrínsecas.  
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Figura 9: Articulação das teorias de Maslow, Herzberg e Lawler 
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Fonte: Camara (2011:108). Os sistemas de recompensas e a gestão estratégica de Recursos Humanos. 

 

O salário líquido é descrito por alguns líderes e colaboradores como o primeiro fator de 

motivação. Esta questão é expectável pelo número de indivíduos que procuram trabalho em 

áreas melhor remuneradas, que muitas vezes não tem a ver com a área em que estão 

formados. 

 

“A motivação primária é o salário, naturalmente. Porque, humm repare, são poucas as pessoas que estão 

a trabalhar na sua área de formação aqui em Moçambique. Exceto, professores e o pessoal da saúde. E 

mesmo assim há muitos médicos que não exercem, estão a trabalhar como gestores de uma organização, 

principalmente agora com a crescente onda das ONG’s, há médicos há gerirem programas de saúde mas 

a não exercerem as atividades como médicos. Há muitos enfermeiros, formados como enfermeiros ou 

como técnicos de saúde, a trabalharem em áreas que não são necessariamente de saúde. Da mesma 

forma que vejo muitos agrónomos a trabalharem nos bancos, no caixa, no atendimento ao cliente, 

porque o que acontece é que as organizações hoje em dia, há umas que dependendo da área, contratam 

pela formação da pessoa mas muitas delas, e pode reparar que no caso de Moçambique a maior parte 

delas que estão a trabalhar, formaram-se a trabalhar.” (“SEC”; Anexo XI: p.140) 

 

No que diz respeito ao salário como fator de motivação, Pfeffer (1998) enumerou «Os seis 

perigosos mitos sobre a recompensa», dos quais no sexto refere que as pessoas trabalham por 

dinheiro, mas trabalham ainda mais para que as suas vidas tenham algum sentido. É neste 
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sentido que ao longo das entrevistas os inquiridos revelam para além do salário, fatores como 

a segurança, a estabilidade e o bom ambiente no trabalho também se revelam importantes: 

 

 “Hum, eu penso que… não sei se o salário motiva a alguém neste momento no mercado porque quanto 

mais ganhamos mais queremos então nunca estamos satisfeitos com o salário. Mesmo quem ganha 

10.000 dólares por mês quer ganhar 15.000 dólares e assim sucessivamente, e então as pessoas… e 

quanto mais agente ganha mais agente gasta então as nossas necessidades vão aumentando, mas uma 

das coisas que eu tento priorizar aqui para que as pessoas estejam satisfeitas é a boa relação interna.” 

(“PC”; Anexo XXVI: p.217) 

 

“Bom, o salário é um complemento das necessidades do trabalhador. É verdade que quando nós vamos 

a uma instituição pedir emprego, a primeira questão que nós temos é o salário. É vermos se vamos 

ganhar bem, o que vamos ganhar. Mas muitas vezes o salário não é tudo, eu já conheci muita gente que 

já abandonou grandes empregos, grandes salários por falta de bom ambiente profissional. Eeehhh, eu 

penso que a junção desses elementos todos é que faz com que os trabalhadores se sintam bem. Eu sinto-

me bem agora aqui, mas há instituições que me podem oferecer bom salário e eu não ir trabalhar lá 

porque não me sinto a vontade. Muitas vezes a liberdade, não a libertinagem, liberdade da pessoa em 

termos de ambiente, em termos de consciência, o sentir-se bem profissionalmente é uma realização.” 

(“FSM”; Anexo VI: p.113) 

 

“Bem, dizer que o salário seria um fator primário, eu não iria afirmar exatamente isso… mas de facto se 

alguém trabalha é porque quer o salário e para termos um salário temos que nos sentir seguros no nosso 

posto de trabalho, por mais que eu ganhe, 20, 30, 50 ou 100, mas se eu souber que este emprego não me 

dá segurança eu não me sinto a vontade… a dado momento até prefiro trocar um emprego de 50 mil 

para um emprego de 20 ou 30 mil meticais mas que eu sinta que neste lugar eu estou seguro.” (“AZ”; 

Anexo XIX: p.179) 

 

O debate acima serve para demonstrar aquilo que são os fatores que alguns líderes e 

colaboradores mais priorizam em termos organizacionais, assim como os fatores que 

consideram que só serão relevantes se conjugados com uma série de outros fatores.  

 

Apesar dos entrevistados evidenciarem nos seus discursos a importância do bom clima 

organizacional – que nos remete para a orientação humana – a questão prende-se com o facto 

das questões salarias serem uma vertente a não desprezar. De acordo com o estilo de vida, e 

com as necessidades crescentes que surgem ao longo que a mudança vai decorrendo – 

nomeadamente melhor formação, que no contexto moçambicano apresentam custos elevados 
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comparativamente a realidade do país, a aquisição de bens essências que muitas vezes por 

serem importados também têm custos demasiado elevados – é inevitável que os indivíduos 

cada vez mais valorizem o salário.  

 

De um modo geral, pode-se dizer que esta situação será muito mais evidente na capital do país 

onde o custo de vida tem aumentado significativamente. Relativamente as outras regiões, a 

amostra obtida – por ser limitada no que diz respeito a diversidade de líderes e colaboradores 

de várias regiões de Moçambique – não nos permite fazer generalizações relativamente a 

importância que o salário poderá ter. Tudo isto constata que a questão da importância salarial 

como descrita no início, será também uma vertente que se irá manter. 
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo apresentava como objetivo identificar os estilos de liderança organizacional 

em Moçambique. Uma vez aprofundado o quadro conceptual que pareceu apropriado ao 

tratamento da questão colocada no presente trabalho e depois de confrontados os resultados 

empíricos com a literatura, é possível retirar algumas conclusões que em termos teóricos e 

práticos, podem ser de grande importância para os líderes moçambicanos e para a prática das 

organizações em Moçambique.  

 

Com o estudo em apreço foi possível constatar que o perfil de liderança organizacional em 

Moçambique encontra-se num processo de transição. Desta forma, há que retirar as devidas 

ilações sobre o que tem sido a prática corrente da liderança nas empresas e o que se anseia 

venha a ser o estilo de liderança para o futuro. Em primeiro lugar, identifica-se 

maioritariamente a predominância do estilo de liderança autoritário. Este estilo traduz-se 

numa liderança em que existe um «chefe» que ocupando uma posição de destaque na 

hierarquia, exerce o seu poder de forma autoritária, embora os líderes inquiridos tenham 

manifestado uma posição de tomada de decisão alinhada a vontade dos colaboradores. 

 

Em segundo lugar, o estudo evidenciou a forma como os líderes moçambicanos deveriam 

liderar. E de acordo com as evidências empíricas, seria uma liderança participativa, agregando 

dimensões como: o conhecimento da área de trabalho, a empatia, uma forte liderança 

relacional, a eficácia na comunicação, a consulta e partilha no ambiente organizacional. 

Segundo os líderes e colaboradores entrevistados, este estilo de liderança resultaria numa 

maior dedicação, no comprometimento, no respeito, e num trabalho em equipa excecional em 

prol da organização. 

 

Ficou ainda evidente a existência de fatores que se encontram na base desta transição de estilo 

de liderança – mecanismos de transição. Deste modo, destacaram-se, a globalização, os 

mecanismos facilitadores da mudança e os mecanismos de criam resistência à mudança. Os 

mecanismos facilitadores da mudança (formação académica, formação intraempresa e a 

prática das reuniões) são os mecanismos coadjuvantes no processo de transição. E os 

mecanismos de resistência à mudança (distância hierárquica e a cultura) traduzem-se em 
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fatores ou comportamentos que criam barreiras ou são considerados um forte entrave para a 

mudança de estilo de liderança organizacional. 

 

Fazendo uma alusão ao título do estudo, pode-se rematar afirmando que os líderes mais 

velhos e que maioritariamente se encontram a exercer cargos de liderança nas empresas 

públicas vão reforçando o autoritarismo – “a tradição” – enquanto que os líderes jovens, que 

apresentam melhor formação académica, que (através de cursos de formação que algumas 

empresas oferecem) têm a possibilidade de viajar para aprender e para se valorizarem, 

começam a reforçar novas práticas de gestão que contribuem para processo de tradição – “a 

inovação”. 

 

Referir apenas que foi possível observar que a liderança tem vindo a conquistar 

progressivamente destaque na vida empresarial moçambicana. Apesar da fraca atenção que 

lhe era atribuída devido a fatores já mencionados – pouca formação, a colonização, um 

sistema político centralizado – é possível verificar uma evolução e crescente preocupação a 

partir do momento em que o país tem pessoas cada vez mais capacitadas e motivadas. Ainda 

assim o tempo, e a magnitude do processo de mudança são fatores dificilmente previsíveis.  

 

Concluindo, o presente trabalho demonstra a importância de se procurar aprofundar os 

estudos sobre a liderança no contexto moçambicano. Pelo facto do país se encontrar numa 

fase de notável crescimento económico e desenvolvimento estrutural, de forma a contribuir 

para que os líderes moçambicanos ajustem os seus estilos de liderança aos contextos em que 

se inserem. 

 

 

5.1. Implicações para a teoria e prática  

 

Existe uma crescente mobilidade de indivíduos e organizações no contexto moçambicano, o 

que requer que sejam desenvolvidos novos conhecimentos que possam ajudar os líderes sobre 

como lidar de forma mais eficaz com os desafios interculturais da gestão. O presente estudo 

teve na sua origem dois pressupostos. O primeiro, a nível teórico, com a falta de 

especificidades do estilo de liderança organizacional em Moçambique, que em grande parte se 
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deve as décadas de instabilidade sociopolítica e o baixo desenvolvimento económico, que 

fizeram com que o país permanecesse fora da literatura da gestão e estudos transculturais 

(Hofstede, 1980; Projeto Globe, 2004). E o segundo pressuposto tem a ver com o contributo 

prático/aplicado que o estudo pode ter para a prática organizacional, nomeadamente para as 

empresas, e os líderes moçambicanos. 

 

As interpretações geradas no presente estudo constituem um primeiramente um referencial 

teórico para explicar como é que os líderes moçambicanos lideram, e como deveriam liderar 

as organizações. A nível teórico o estudo acrescenta know how sobre um contexto específico, 

aos estudos de GRH e liderança transcultural.  

 

Uma vez que se verifica um grande fluxo de imigração para Moçambique, este estudo poderá 

servir de apoio para os imigrantes sobre a forma como trabalhar com os moçambicanos e/ou 

em Moçambique e a relacionarem-se melhor com os mesmos. 

 

 

5.2. Limitações e recomendações para estudos futuros  

 

Uma das grandes limitações do estudo, foi a dificuldade no acesso de dados estatísticos sobre 

algumas evidências, de forma a melhor sustentar e/ou complementar as entrevistas realizadas, 

assim também como a pouca informação disponível sobre o tema de liderança e gestão em 

Moçambique, apesar de alguns estudos desenvolvimentos recentemente (Gomes, 2005; 

Wood, et al., 2011; Sartorius, et al., 2011). 

 

Constitui igualmente limitação do estudo o facto de não se ter apresentado na amostra a 

igualdade no número de líderes e colaboradores, por forma a obter a igualdade a nível de 

informação proveniente de cada um dos grupos. Estudos futuros poderão considerar a 

hipótese de manter esta igualdade do número de líderes e colaboradores entrevistados de 

forma a obter resultados mais consistentes. 

 

Segundo Denzin (1978), uma das formas de assegurar a validade de constructo, na grounded 

theory, é através da triangulação dos dados. Esta triangulação seria basear a recolha de dados 
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em várias fontes de evidência como a entrevista, a observação direta entre outros. E no 

presente trabalho a recolha de dados baseou-se apenas nas entrevistas semiestruturadas.  

Futuros trabalhos poderão considerar a hipótese de fazer a recolha de dados através de duas 

ou mais fontes de evidência. 

 

A recolha de dados num curto espaço de tempo, de três semanas, revelou-se adequado para o 

presente trabalho, uma vez que o período de realização desta dissertação – de 

aproximadamente sete meses – não seria suficiente para a realização de um estudo 

longitudinal. Mas, para as investigações futuras sobre este tema recomenda-se que sejam 

desenvolvidos estudos longitudinais que efetivamente permitam estabelecer relações causais 

entre as variáveis. Podendo ainda ser possível realizar estudos sobre o mesmo tema 

apresentado resultados através de clusters, uma vez que foi relatado por alguns entrevistados a 

associação do autoritarismo aos líderes mais antigos, e a associação da liderança participativa 

aos líderes mais novos. 

 

Futuros estudos poderão também considerar a hipótese da utilização da dupla análise – 

qualitativa e quantitativa – dos dados por forma a revelar a riqueza e a complexidade dos 

relatos da experiência de vida dos entrevistados 

 

Espera-se que as análises aqui apresentadas possam inspirar futuras pesquisas, que 

desenvolvam os perfis de liderança mais adequados à realidade moçambicana e à 

performance das organizações existentes.  
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“VILOBO THE EZAMANY VILOBO THE OVANENE” 

 

Face às crescentes mudanças no contexto económico-social, cultural, tecnológico, as 

empresas são conduzidas progressivamente à implementação de novas conceções e práticas de 

gestão, em detrimento das conceções e práticas tradicionais. Só deste modo é lhes possível 

responder e adaptar aos processos de mudança. As pressões competitivas são cada vez 

maiores, e a inovação continua a ser uma opção valorizada no que se refere à obtenção de 

uma vantagem competitiva.  

 

É neste âmbito que surge em primeiro lugar, o título desta dissertação – tradição e inovação – 

devido ao processo de mudança que foi encontrado; e em segundo a ideia de colocar num 

dialeto (echuwabo) de uma das regiões de Moçambique, Quelimane, (zona centro – província 

da Zambézia), por forma a criar um sentido de identificação direta deste trabalho com o 

contexto moçambicano ou melhor com os moçambicanos, a quem é dirigido primeiramente 

esta dissertação. 

 

O título sugere que os resultados apresentados, sobre a forma como os líderes moçambicanos 

lideram as organizações, tem a ver com a tradição moçambicana, que se traduz em todo um 

conjunto de valores, costumes aprendidos e transmitidos de geração em geração; e que a 

identificação de uma nova abordagem do estilo de liderança – nomeadamente os novos 

atributos e caraterísticas desejadas para o novo estilo de liderança – pode ser descrita como 

um momento de inovação.  

 

Sobre o conceito de tradição pode se dizer que é um conjunto de bens culturais que se 

transmite de geração em geração no seio de uma comunidade. Trata-se então de valores, 

costumes e manifestações que são conservadas pelo facto de serem considerados valiosos e 

que se pretende incutir às novas gerações. E a inovação é a introdução de uma nova forma de 

relacionamento entre a organização e a sua envolvente e a adoção de um novo meio ou fim 

internos, de modo a aumentar a eficiência organizacional e a sua eficácia (Cunha et. al, 2007). 

 

A inovação não é um fim por si só, mas um caminho para fortalecer os negócios, práticas de 

gestão e garantir o crescimento económico e social. Considera-se essencial o empenho de 
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todos os elementos das organizações, para sensibilizar e formar os líderes da importância de 

uma boa gestão. Cabe ainda ao líder, aumentar a competitividade e a longevidade das 

empresas através da inovação focalizando-se no presente mas perspetivando atempadamente o 

futuro. 

 

Os líderes têm de desenvolver uma mensagem coerente que demostre a necessidade de uma 

inovação contínua, os benefícios da mesma e as consequências de não inovar. A consistência 

e a fidelidade das mensagens são fundamentais para despertar o interesse em toda a 

organização, minimizar os conflitos e orientar todos os recursos da empresa para o mesmo 

objetivo. 

 

De facto, a tradição constitui algo constantemente produzido, recomposto e enriquecido pelas 

populações, na sua constante atualização de relações e memórias sociais. Desta forma, este 

processo não se trataria então da substituição de um sistema para o outro mas sim a 

conjugação daquilo que são as tradições moçambicanas e os novos estilos ou as novas formas 

de comportamentos que o líder poderia adotar, de forma a evitar o antagonismo dentro das 

empresas.  

 

A questão da tradição e inovação no contexto moçambicano poderia colocar muitas outras 

como por exemplo: conseguir-se-á a integração de cada um dos fatores – tradição e inovação? 

Como é que as empresas em Moçambique podem superar o antagonismo entre a tradição e a 

inovação? Assim como a questão da descontinuidade ou de uma mudança sistémica? Estas 

vertentes poderão ser caminhos que futuros estudos podem abordar.  

 

Concluindo, pode-se afirmar que as tradições nem sempre são imutáveis, apesar de serem 

constantemente reforçadas de geração em geração. É no entanto necessário que a sociedade 

moçambicana molde a sua mentalidade cultural e tenha a perceção dos contributos e/ou 

benefícios que o processo de mudança poderá ter nas empresas em Moçambique e para si 

próprios. 
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Guião de Entrevista 

 

Esta entrevista tem como objetivo encontrar o protótipo de liderança organizacional em 

Moçambique. Para tal foram entrevistados líderes e colaboradores de diversas empresas do 

setor estatal e privado na capital de Moçambique, Maputo. 

 

Identificação dos entrevistados 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Naturalidade 

4. Habilitações Literárias 

5. Grupo Profissional 

6. Antiguidade 
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ANEXO 1 

 

Guião de entrevista dos líderes  

 

 

  Fonte: elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS A RECOLHER 

A – Percurso académico A1 – Fale-me do seu percurso académico?  

B – Percurso profissional B1 – Fale-me do seu percurso profissional? 

C – Questões relativas ao trabalho  C1 – A quanto tempo exerce esta função? 

C2 – O que é que lhe dá mais satisfação no 

desempenho das suas funções? 

C3 – Acha que as pessoas estão mais motivadas 

pelo salário que recebem ou pelo trabalho me si? 

Porque gostam do que fazem? 

D – Em busca do protótipo de 

Liderança em Moçambique. A 

autoavaliação dos líderes. 

D1 – Na sua opinião quais são as caraterísticas ou 

competências que um bom líder deve ter? 

D2 – Descreva-me a sua relação com os seus 

colaboradores. 

D3 – Qual é que acha que é o seu papel na 

motivação dos seus colaboradores? 

D4 – E quais são as competências que os líderes 

em Moçambique deveriam ter? 

D5 – Pode-me explicar porque é que existe essa 

diferença entre o que são e o que deveriam ser os 

líderes em Moçambique? Acha que tem a ver com 

a formação? Questões culturais? Personalidade? 
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ANEXO 2 

 

Guião de entrevista dos seguidores 

DADOS A RECOLHER 

A – Percurso Académico A1 – Fale-me do seu percurso académico. 

B – Percurso Profissional B1 – Fale-me do seu percurso profissional. 

C – Questões relativas ao trabalho C1 – A quanto tempo trabalha nesta empresa? 

D – Motivações e ambições dos 

seguidores. Como futuros líderes 

surgiu a necessidade de tentar 

compreende-los. 

D1 – Qual seria a melhor empresa para trabalhar 

em Moçambique? Porquê? 

D2 - Acha que as pessoas estão mais motivadas 

pelo salário que recebem ou pelo trabalho me si? 

Porque gostam do que fazem? 

E – Em busca do protótipo de 

liderança em Moçambique. A 

avaliação e opinião dos seguidores 

E1 – O seu chefe contribui para criar melhores 

condições de trabalho? 

E2 – Considera o seu chefe um bom líder? Como 

é que o descreveria em termos de competências? 

E3 – E quais são as competências que os líderes 

em Moçambique deveriam ter? 

Fonte: elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ANEXO 3 

 

Entrevista Nº 1 

Realizada em: 04-01-2013 as 9horas  

Local de Entrevista: Banco de Moçambique (SEDE) 

Duração da entrevista: 1 hora e 2 minutos 

 

Nome: António Pinto de Abreu – “APA” 

Idade: 57 

Naturalidade: Chimoio - Sofala 

Formação Académica: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 

Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique.  

Mestre em Economia Financeira pelo Centro de Estudos Africanos e Orientais da 

Universidade de Londres. 

Empresa: Banco de Moçambique (BM) 

Função: Vice-Governador do Banco de Moçambique 

 

Fale-me do seu percurso profissional? 

“Entrei no Banco de Moçambique (BM) em 1982. Em Setembro de 2012 completei 30 anos 

de banco. Comecei a trabalhar como caixa, depois como balconista, no balcão experimental 

do banco que havia na altura em 1982, porque na altura tínhamos um banco que era comercial 

e central. E eu trabalhei na área comercial na altura e fui progredindo e a partir de 1992 entrei 

para a área de gestão. Fui Chefe de divisão, fui Diretor de departamento, já fui Assessor 

Económico do Governador do banco e em 1996 entrei para o Conselho de Administração. 

Onde já fui Administrador de várias áreas. Desde 2010 passei a Vice-Governador.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das sua funções? 

“Criar. Aceitar novos desafios, ser parte de um NOVO processo isso dá me muita satisfação.” 

 

Porquê? 

“Porque eu acho que é isso que é gratificante para os seres humanos. Ter consciência de terem 

criado. Eu não sei se os animais têm consciência de terem criado. A abelha faz coisas 
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maravilhosas, em termos de colmeias em termos de favos mas eu não sei se ela tem 

consciência de que faz aquilo… As formigas fazem galerias incríveis, eu não sei se elas têm 

consciência disso… Os passarinhos fazem ninhos, não sei se têm consciência. E nem sei se se 

esforçam por, face ao vento, face ao calor em alterar a composição dos ninhos etc, em função 

da época do ano, não sei nunca estudei isso… No meu caso, penso que o que me destinge 

como ser humano com responsabilidades em termos de gestão é ter consciência de puder fazer 

algo útil para a minha instituição, algo socialmente útil para a instituição.” 

 

E na sua opinião quais são as características ou competências que um bom líder deve 

ter? 

“Ah isso não sei, isso têm que ser os analistas de recursos humanos a acharem o que é que 

tem que ser. A experiência tem-me ensinado que liderar é um processo e não um momento, é 

um processo. E como todo o processo tem altos e baixos eeeee é um processo complexo 

porque mexe com recursos humanos, com pessoas, com seres humanos. Eeeeee liderar não é 

arrumar porque se eu quero arrumar uma sala, dispor os móveis de uma ou outra maneira é só 

pegar e ter força de carregar e colocar os móveis como eu quero. Liderar não é isso, liderar 

mexe com eeee tradições, hábitos, usos, costumes, crenças, eeeeeee valores das pessoas. Há 

certas pessoas que falar com elas de forma imperativa, autoritária lhes cai mal, por uma 

questão de tradição, de educação e de valores. Há outras que falar de uma maneira suave e 

simpática não lhes transmite nada, porque foram educadas no sentido de que o líder tem que 

dar uma voz ativa e uma voz audível. Então a experiência ensina que liderar no sentido de 

orientar processos, é algo que requer do líder, de quem o faça, sensibilidade sobre a pessoa 

humana. Só que essa sensibilidade não se adquire apenas dos livros, nem do primeiro contacto 

com a pessoa a quem se lidera ou a quem se orienta, adquire-se de um processo de contactos 

com essas pessoas em que agente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, 

detetar quais foram os nossos erros, e no dia seguinte ou nos momentos seguintes corrigir 

esses erros. Eu costumo dizer aos meus amigos que, liderar não é pegar num megafone e 

gritar, “eu sou líder, façam isto”. Liderar é envolver as pessoas no processo de trabalho que 

nos leve a um determinado fim, de tal sorte que as pessoas percebam para aonde é que agente 

quer ir, percebam as vantagens de irmos para onde pretendemos ir, percebam os riscos de 

seguirmos aquele caminho, as alternativas e porquê razão entre várias alternativas estamos a 

optar por esta. Mas mais do que isso é as pessoas se regozijarem por terem chegado até ao 
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fim. Parece que o output de uma liderança é atingir o objetivo de maneira satisfatória, não é 

atingir de maneira caprichosa. Mas atingir de maneira satisfatória. E satisfatória o que é, é 

todos aqueles que são parte desse processo, terem-se sentido úteis para a prossecução desse 

objetivo.” 

 

E acha que os colaboradores de uma forma geral são mais motivados pela recompensa 

ou pelo trabalho, porque de facto gostam daquilo que fazem? 

 “Na instituição em que eu estou, eeeeehhh, a compensação, a recompensa, a motivação é um 

leque de fatores. E a medida em que a nossa economia, a nossa sociedade se torna cada vez 

mais orientada para o mercado o fator remuneração ganha um papel a não desprezar. Mas 

nesta instituição nós temos aprendido, pelas características da instituição que há fatores 

imediatos de motivação, há fatores mediatos, há fatores de médio prazo e há fatores de longo 

prazo. Se conseguirmos uma boa combinação destes fatores, consegue-se uma motivação 

plena, mas mais do que isso temos aprendido também que a motivação é uma equação 

dinâmica, é um sistema de equações dinâmicas. Não é um momento, não é descobrir hoje que 

colocar música no ambiente de trabalho em determinadas áreas, como informática, como área 

dos engenheiros, etc isso lhes anima a ficar mais umas horas a trabalharem sem exigirem 

horas extraordinárias e dizer pronto está dada a chave do problema, NÃO. Motivar é um 

processo dinâmico, é um processo de gestão da mudança. Dentre os fatores de curtíssimo 

prazo o salário sem duvida é importante. Mas temos descoberto por exemplo por causa dos 

problemas dos transportes na cidade de Maputo, por causa dos problemas de acesso à cidade 

de Maputo, a cidade de Maputo está superlotada de pessoas, as pessoas sobretudo os jovens 

tendem a viver fora da cidade, ok? Na periferia da cidade e o acesso da periferia a cidade é 

um problema e o sistema de transportes é um problema. E então descobrimos recentemente 

que, nós vínhamos dando aos colaboradores um subsídio que decorre da lei do trabalho, do 

acordo coletivo de trabalho, entre o empregador e os sindicatos, o subsídio de alimentação, 

um valor pecuniário. Fizemos os cálculos, quanto é que custa uma refeição média, o que é que 

o banco pode subsidiar, e dissemos, comer é igual para todo o ser humano independentemente 

do nível académico, hierárquico etc é o mesmo subsídio para alimentação. Mas depois fomos 

notar que estes subsídios de natureza pecuniária são dificilmente aplicados para a finalidade 

que se pretende. Por causa das necessidades sempre crescentes das pessoas ou de fatores 

substitutos que vão surgindo. A pessoa tem hoje uma nova necessidade, o filho terminou o 
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ensino num determinado nível, ou tipo de escola, e diz que, “ah se calhar o meu vizinho está 

colocar na escola que é mais exigente, isto custa mais mil meticais, custa mais dois mil 

meticais, será que eu tenho? Ah antes que me aumentem o salário, porque estou a concorrer 

para que me aumentem o salário, vou usando o subsídio de alimentação” e está desviado o 

objetivo. Mas o problema continua, as pessoas vem de muito longe para virem trabalhar o 

nosso sistema de horário é de horário único das 8:00 às 16:00 horas com uma hora de 

descanso para refeição… Descobrimos que subsidiar em termos efetivos, ou seja com bens 

era a melhor maneira de os trabalhadores perceberem essa vantagem que a organização lhes 

dá. Então contratamos uma empresa provedora de serviços de refeições, que vem cá dar 

refeições por dia. Esta é outra coisa que atrai muito, no sentido de que primeiro: vão comer 

mesmo de certeza, então isso é outro desafio para quem gere esse benefício, ter a certeza que 

os menu’s são conforme as necessidades, o equilíbrio dietético, a qualidade eeeeeeeeee, a 

rapidez e tudo mais.  

Segundo: é uma situação inovadora face as outras empresas o que nos torna competitivos, e 

como damos isso todos os dias faz parte também das compensações, ou recompensas…” 

 

Dos fringe benefits da empresa….  

“… exatamente. É isso. De mais médio prazo, é o Sistema de Fundo Social do banco, crédito 

social, as pessoas estão numa fase inicial, o país só tem trinta e sete anos, ninguém herda 

casas, carros etc. Hoje o carro já não é um bem de herança, hoje o carro é um bem de 

consumo, ninguém está preocupado em deixar como herança um carro, como era a 50 anos 

atrás.” 

  

E nem dura o suficiente…  

“Exatamente, hoje o carro é um bem de consumo mas a casa continua a ser um bem de uso 

face a exiguidade de casas no nosso mercado, perante a população que nós temos. Então o 

crédito social eeeeeee, para casa, habitação, transporte, é também um benefício de mais médio 

prazo… as pessoas não percebem o benefício a partida, têm que ter um número de anos de 

prestação no banco, a partir do qual já podem passar a adquirir este benefício. 

Um imediato, eeeeeeh, é o Sistema de Assistência Médica e Medicamentosa, em que o banco 

comparticipa se for no país em 75% para o trabalhador e 50% para os membros do agregado 

familiar.” 
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 E este benefício aplica-se a todos os trabalhadores do banco? 

“Sim.” 

 

Sem exceção de nível hierárquico? Os senhores da limpeza?  

“Sim, sim, sim, nessas matérias somos todos iguais. Eeeee, se for fora do país será menos, não 

é? Comparticipará menos, mas se for com junta médica comparticipa nos mesmos termos em 

que comparticipa cá. Mas a parte em que o banco não comparticipa há possibilidade do 

trabalhador, dependendo do montante, se for um montante que pese sobre o seu orçamento, 

pode pedir um crédito que faz parte do fundo social também, que paga depois a mais longo 

prazo… pode também, eeeeeeeee, o fundo social ter crédito para educação… O banco tem um 

sistema que irei falar mais tarde, de bolsas de estudo, que o banco é que tem os critérios para 

convidar o trabalhador para a formação, mas o trabalhador por iniciativa própria, pode ele 

bancar a sua formação, especialização. Hoje está na moda fazer cursos certificados, 

certificação em áreas muito específicas. Mestrados, doutoramentos… querendo pode-se 

candidatar a um crédito social do banco para essa finalidade, então isto faz parte dos 

benefícios de mais médio prazo. O banco tem outras vantagens de mais longo prazo, e antes 

de entrar para as de longo prazo, talvez falar de mais duas de médio prazo que é a formação 

técnico profissional e a formação académia, ok? As funções que o banco tem, gerir política 

monetária, gerir divisas do país, gerir os sistemas de pagamento, supervisionar os bancos são 

funções que estão em permanente mutação no plano científico técnico. Isto requer permanente 

refreshment de quem faça isso, em termos de capacitação, adestramento eeeeeh, formação 

técnico profissional. O banco tem um sistema de formação, tem um plano anual de formação 

através do qual, os técnicos vão para cursos de três dias, uma semana, quinze dias, um mês, 

ehh… as vezes trazemos especialistas para virem fazer o refreshment cá, incluindo em área de 

liderança, em área de Gestão de Recursos Humanos, de Planeamento Estratégico etc, etc. 

Então uma das coisas que os profissionais de banca central sabem quando estão a estudar na 

universidade é preciso estar sempre a atualizar os conhecimentos… quando a instituição tem 

um instrumento anual de atualização dos conhecimentos, isso também incentiva os 

colaboradores, isso é uma maneira também de criar digamos, eeeh, um interesse maior, 

motivação, como estava a dizer, para os trabalhadores. Mas isto já atua a mais longo/médio 

prazo porque isto está ligado ao sistema de carreira profissional.  
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Ainda a médio prazo, nós decidimos criar um sistema de bolsas de estudo, porque olhávamos 

para o banco e olhávamos para o mercado, e dizíamos, bom o mercado vai trazer mestrandos, 

doutorados. Mas o mercado está ser lento em traze-los, sobretudo para as áreas de interesse 

para o banco. Então nós dissemos, temos jovens aqui com menos de 35 anos, com menos de 

40 anos, que ainda têm uma carreira por fazer… 35 anos de trabalho na instituição, uma 

pessoa que tenha entrando aos 25 anos, e tenha 35 anos só trabalhou dez anos. Tem ainda 

mais 25 por trabalhar se for homem, porque reforma aos 60 anos… 25 de entrada mais 35 de 

serviço faz os 60. Se for mulher tem mais 20 anos, porque reforma aos 55. Então vamos 

apostar nesses jovens, concedendo-lhes bolsas de estudo de mestrado e doutoramento dentro e 

fora do país, para tornar o banco mais relevante em termos técnico profissionais no concerto 

das nações da região. Quando for criado o Banco Central da Região Austral nós não queremos 

ir pra la servir cafés…”  

 

Pois tem que haver pessoas competentes….  

“… nós queremos ir pra lá para ser relevantes também para o Banco Central da Região, nas 

reuniões da região etc. este é um sistema que nós damos a bolsa de estudo também… alguns 

foram estudar e já há resultados, alguns já estão a voltar dos mestrados, mais de vinte já 

voltaram, formados na Austrália, na Inglaterra, estão neste momento alguns nos Estados 

Unidos da América, uns foram para a África do Sul, outros foram fazendo aqui em 

Moçambique, estão a fazer doutoramento alguns, eeeeeeeeeeeh, na Inglaterra, neste momento, 

creio que alguns nos Estados Unidos se a memória não me trai. Então vamos mandando, isto 

atua já a mais médio/longo prazo, tal como o crédito para a habitação.  

De longo, longo prazo mesmo, é o Sistema de Segurança Social do banco. As reformas… o 

banco dispõe de um sistema de segurança social próprio, não é o Instituto Nacional de 

Segurança Social, nem é o Sistema de Aposentadoria do Estado, é um sistema próprio do 

Banco central, definido por lei e criado por um decreto específico. Então esse sistema 

também, é um sistema digamos, atrativo, estável, na medida em que é gerido de forma 

transparente, eeeee, o fundo que é criado está emancipado das contas do banco, as aplicações 

são feitas com critérios de sustentabilidade de longo prazo, em que se visa minimizar o risco 

para que o fundo possa existir e não defraudar as expetativas dos condizentes.” 

 



88 
 

Como aconteceu no INSS
12

 á pouco tempo…  

“Exatamente. Mas no meio de tudo isto mesmo, penso que o maior incentivo, o mais 

competitivo incentivo que nós temos na área do setor financeiro é a transparência dos 

incentivos que o banco tem. Não há incentivos por baixo da mesa, por baixo do tapete, 

incentivos que dependem dos olhos bonitos de quem foi reclamar. Não há nada disso.” 

 

 Mesmo fora do banco os incentivos são bastante conhecidos…  

“Exatamente. A carreira é transparente a pessoa sabe que quando chega com formação 

terciária, aquilo a que chamamos superior, entra no nível 7 e pode em 35 anos progredir até ao 

nível 16, ok? De 7 para 16 vão 9, 35 a dividir por nove dá 4 e qualquer coisa, a pessoa sabe 

que de 4 em 4 anos se se portar bem pode evoluir para chegar até ao topo da carreira. Se 

chega aqui com o ensino médio eeeeeee, especializado, contabilidade por exemplo ou 

auditoria, entra no nível 5 e progride até ao nível 12. De 5 para 12 vão 7, a pessoa sabe que de 

5 em 5 anos se se portar bem pode chegar até ao topo da sua carreira. Se vem com nível 

eeeeeeeh, geral, entra no nível 1 e vai até 11 ok? 11, ehhh… de 3 em 3 anos seria 33. Teria 

que trabalhar 33 anos para chegar até ao 11, portanto a pessoa sabe que de 3 a 4 anos pode 

chegar até ao nível 11. Obviamente que pelas responsabilidades que o banco tem não está 

muito preocupado com o nível de 1 à 11, porque não somos uma empresa de prestação de 

serviços, somos uma empresa de gestão de política monetária então é mais competitivo de 5 à 

12 e de 7 à 16. Então esta transparência que as pessoas sabem onde eu entro vou ser 

avaliado… há um sistema de avaliação de desempenho anual. Semestralmente as pessoas são 

avaliadas por entrevista etc., isso vai contar para a receção de um outro incentivo que nós 

temos que é o prémio, que é a Remuneração Variável do Rendimento de Trabalho, e isso vai 

contar também para as promoções… As promoções são feitas anualmente, não para todos, 

estando na bolsa dos promovíveis… de ano em ano, há um grupo de pessoas que poderão ser 

promovidas e vão fazendo a carreira assim normalmente. 

Na parte de gestão, os que se destacam com qualidades de bons técnicos etc, vamos 

desafiando-os com postos de gestão, para ver se fazem as chefias dos vários níveis, etc., isso 

baseando em capacidade técnica da pessoa.” 
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 Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique. 
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Falou-me em valores, costumes, que fazem parte da cultura e que está ligada a 

liderança, então de acordo com aquilo que é a nossa cultura moçambicana quais são as 

competências que acha que os líderes moçambicanos tem em geral? Ou falando 

especificamente de si como líder? 

“Ah… Questões de cultura moçambicana, bem, é muito difícil falar de cultura moçambicana, 

porque nós somos várias culturas…” 

 

 Sem dúvidas há uma grande diversidade cultural no país…  

“… somos várias culturas né? Vou dar alguns exemplos, há regiões do país em que o 

relacionamento com a morte é muito efémero, é muito pontual, muito momentâneo, muito 

instantâneo, as pessoas convivem com o seu ente querido, o ente querido morre, organizam o 

enterro e acabou. Lembram-se do ente querido nas tertúlias familiares, nos encontros 

familiares, e acabou, não há o hábito, a tradição de ir deixar flores, identificar a campa, é no 

sitio x, etc. etc. Mas há regiões do nosso país em que a relação com a morte é muito mais forte 

do que a relação com a vida… A pessoa pode não dispor de recursos para se alimentar 

normalmente em vida ao longo do dia, mas se um ente querido morre tem que mobilizar 

recursos para organizar uma grande missa, para organizar uma grande cerimónia, em que 

gastronomia não pode faltar, bebida não pode faltar etc, etc., são variações culturais, estas 

manifestações culturais tem um impacto no comportamento da pessoa na sua unidade de 

trabalho, na sua unidade de serviço.  

Eu lembro-me por exemplo de um trabalhador… com quem eu lidava diretamente, que vinha 

(…)
13

 Houve um dia em que veio ter comigo de rosto muito em baixo. E perguntei, “mas o 

que é que se passa consigo sr fulano de tal? Oh este fim-de-semana tive uma desgraça, perdi 

o meu irmão”. Epa, levantei-me e dei-lhe os meus pêsames, “mas você perdeu o seu irmão, 

então tem que ir acompanhar a família”. A nossa lei parece que dá, cinco ou seis dias em 

caso de irmão, “vá lá, é verdade que o trabalho é muito aqui, mas por favor vá ter com a 

família”. Olhou para mim, agradeceu e foi. Dois ou três meses depois repete-se a cena, “o 

que é que se passa consigo? Perdi a minha irmã”. Epa, “olha vá”, foi-se. Mais um tempo 

depois, foi ele que veio ter comigo… não esperou que fosse eu a detetar algo de errado estava 

a passar-se. “Lembra-se que eu tinha um irmão meu, eh, que mais do que irmãos eramos 

amigos, olha ele viajou pra terra e estou a receber noticia que morreu na terra”. Eu disse 
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 Este símbolo – (…) –  significa uma pausa longa. 
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“epa, você tem condições de ir pra terra? E ele: “sim, sim estão criadas as condições”. E eu 

disse: “vá lá” e ele foi-se. Mas depois comecei a indagar, mas esta família tem quantos 

irmãos?” 

  

E as mortes todas seguidas…  

“Exatamente. Ao regresso… quis-lhe abordar, mas achei que era sensível, e deixei. Deu-se 

mais um tempo, quatro, cinco meses, uma nova morte. Ai, epa, como era cá em Maputo, e por 

sinal vivia com ele, eu me dispus a acompanhar as cerimónias. Só no meio das cerimónias é 

que eu me apercebi do equívoco que estava a ter lugar. Aquele senhor era um líder religioso. 

É um líder religioso, e as mortes davam-se com as irmãs e irmãos de igreja. A partir daí, 

chamei-lhe e disse, “oh amigo o irmão que eu estava a pensar que tinha morrido era de 

sangue que a lei prevê os seis dias, esse tipo de irmão que você está falar, é depois das 16:00 

horas, é por isso que nós temos um horário das 8:00hras às 16:00 horas. Depois das 16:00 

horas você vai lá acompanhar a família fazem as rezas”. E ele respondeu, “mas isto é 

pesado, vivemos juntos, no mesmo prédio, todos os dias encontramo-nos, como é que eu vou 

aparecer lá só as 16:00 h? Não, não, dia do enterro, a missa do corpo presente, agente tem 

flexibilidade suficiente para compreender e acomodar mas não é irmão de sangue. A lei o que 

está prever é irmão de sangue”. Portanto estou-lhe a dar um exemplo muito concreto, que os 

aspetos sócio culturais interferem no comportamento laboral do colaborador, como prefere 

chamar. E o gestor tem que ser sensível a isso, para poder perceber tal ou qual reação a um 

comando, a uma ordem ou a uma con-vo-ca-ção
14

 para o trabalho. Portanto os aspetos socio 

culturais interferem sim.  

Vou dar um outro exemplo dos aspetos sócio culturais, a multirracialidade e a 

multireligiosidade que carateriza moçambique, ok? Chega o momento do Ramadão, como é 

que agente lida com este aspeto religioso? Muito recentemente chegamos a um consenso, aqui 

há ateus, há animistas, há muçulmanos, há católicos, há protestantes, há budistas, há de tudo. 

Os animistas acreditam em seres vivos, árvores, répteis, quadrupedes etc. Se por causa da 

tradição do animista tiver que trazer para aqui cobras, tiver que trazer para aqui bois ou 

búfalos, ou elefantes não vamos conseguir trabalhar. Da mesma maneira que… a católica, 

quando vai a missa por muito que esteja calor e que goste de roupa de verão, não vai à igreja 

de alcinhas…”  

                                                           
14

 O entrevistado soletrou a palavra com uma entonação diferente.  
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Nem as deixariam entrar…  

“… de costas nuas, de tronco nu. Ou alguém que não sendo muçulmano decide, por uma 

questão de solidariedade, acompanhar um amigo muçulmano à mesquita sabe que tem que ter 

um cuidado especial com as peúgas que leva nesse dia, porque chegando lá vai ter que se 

descalçar.  

E então qual é a cultura institucional do banco? O respeito que temos para com a cultura 

institucional de cada religião nos seus centros de culto, também temos que ter para com esta 

instituição relativamente a sua cultura institucional.” 

 

Sim, sim… 

“A nossa cultura institucional é estarmos trajados assim, como estamos. Então o animista não 

me pode trazer aqui peles, animais, plantas para cultivar os seus hábitos. O muçulmano, os 

véus, as burcas, também não pode. Mas isto tem que ser dito de maneira desapaixonada para 

não ferir suscetibilidades, porque o que está em causa aqui não é a negação deste ou daquela 

prática religiosa, desta ou daquela prática cultural, o que está em causa aqui é, com 

transparência, definir qual é a cultura institucional desta casa… E cada um, no uso dos seus 

direitos como constitucionais, onde tem que fazer as práticas disto ou daquilo irá fazer… Eu 

gosto muito de desporto, quando saiu daqui do banco visto os meus calções e vou jogar ténis, 

mas não me ocorre vir trabalhar de calções aqui, nem ir jogar de fato à quadra de ténis. 

Portanto os aspetos socio culturais interferem muito eeeeee, e a solução não é administrativa, 

não é estabelecer regras por via administrativa por via normativa, e dizer que está resolvido o 

problema. É um processo de aprendizagem, de comunicação, de transmissão, de 

sensibilização e por isso nós temos os coletivos de trabalho. Os trabalhadores reúnem-se 

periodicamente no coletivo de trabalho em que estes assuntos são debatidos, e discutidos etc., 

o penteado que eu faço para ir a uma cerimónia noturna, não é o penteado que trarei para vir 

trabalhar.” 

 

Faz sentido. E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores mais 

próximos? 

“Há vários estilos de liderança… Há aqueles mais autocráticos, autoritárias, mais inquisitivos, 

mais impositivos, há outros mais democráticos, mais consultivos e há os mais liberais eeeeee, 



92 
 

em que aparentemente se pretende dar espaço para a criatividade, para iniciativa… eu penso 

que… liderar é combinar esses estilos, não é optar por um, é combinar. Então dependendo do 

assunto de que estejamos a tratar eu posso recorrer a um estilo autocrático, autoritário, 

ditatorial, a um estilo consultivo ou a um estilo de total liberdade. As vezes até surpreendo aos 

meus colaboradores, vem-me com um assunto e eu digo, “vocês vejam o que é que é melhor e 

façam e apenas me comuniquem o que optaram. Ah esperávamos uma orientação sua,… eu 

também estou interessado em ver o que é que vocês vão escolher”.  

Em relação a princípios, não há negócio. Tem que ser… Em relação a consensos 

estabelecidos através do modelo de consulta (…) Faz-se uma consulta e chegamos a um 

consenso, isto passará a ser assim. Vamos lá supor que, decido fazer uma reunião todos os 

dias às 16:00h e as 16:00h é a hora de saída. E vou aprendendo que falta um, chega tarde o 

outro não aparece não sei quem. Lanço uma consulta, “qual é a melhor hora?” Pode ser uma 

consulta aberta, pode ser uma consulta por rifa ou por voto. Segredo… Chegamos ao 

consenso que a melhor hora é as 15:30h. O consenso foi assumido, na vez seguinte em que 

nos reunimos quem me aparece depois das 15:30, é um assunto. Temos que valorizar os 

consensos, não estávamos a fazer consenso de brincadeira, é uma questão séria portanto 

princípios não há negociação. Algo que é da nossa vontade anteriormente expressa de forma 

inequívoca também não há contemplação. Mas o aspeto de criatividade não tem nenhum, 

nenhum, nenhum problema. Eeeee, faltas ao dever, sou muito rigoroso. “Se estava claro que 

este era o teu dever, porque é que não fez?” Faltas à confiança também não contemplo. A 

Marlene trabalha diretamente comigo, EU
15

, não imponho a Marlene que chegue cá antes das 

8:00hras, mas o contrato que a Marlene assinou com o banco, impõe que chegue cá para 

começar a trabalhar as 8:00h. Eu chego normalmente as 7:40h, ok? As 8:00h eu quero ver a 

Marlene aqui. Mas a Marlene, 8:00h não chegou, 8:05h não chegou, 8:30h não chegou, 

quando chega as 8:50h e vem contar que estava no trânsito, é falta À CONFIANÇA. Porque a 

Marlene tem um telefone, a Marlene tem o salário que lhe permite pagar o telefone, pegava no 

telefone, por uma questão de respeito, de educação, de consideração, e não faria isso as 

8:00hras, faria antes das 8:00h. “Chefe a criança adoeceu, acordamos hoje está febril, vou-me 

atrasar um pouco porque vou levar ao hospital. Chefe estou aqui num engarrafamento 

infernal, no sítio x, não sei estimar a que horas vou conseguir chegar mas vou-lhe manter, 
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por sms se me permitir, informado do evoluir disto”, isto é educação, é simpatia, é 

consideração… é colaboração. Quando estas coisas não existem, ai, viro arara.” 

 

E acha que esta forma de liderar é comum aos líderes no geral em Moçambique? 

“Não, e nem seria bom que fosse. Eu conheço o exército, sempre estudei com militares, 

mesmo os chefes dos militares não são todos iguais. Há uma coisa que se chama pelotão, que 

é composto por três secções. Cada secção tem dez pessoas, três chefes… de secções diferentes 

do mesmo pelotão, tem comportamentos de liderança diferentes. É isso que enriquece o 

homem, o homem é diferente por natureza. Tem quantos irmãos?”  

 

Tenho três. 

 “São iguais?” 

 

Não, um rapaz e duas meninas… 

“Ainda assim, mesmo as do mesmo género sois iguais?” 

 

Não, somos completamente diferentes, ((risos))
16

…  

“É isso que enriquece a família. Portanto não somos iguais e nem estou preocupado que 

sejamos. Mas em relação aos princípios temos que ser.”  

 

Era onde eu pretendia chegar, e então acha que são de facto nesse aspeto? 

“É um processo. Eu vou dar uns outros exemplos, aaaah, (…)”  

 

Porque por exemplo pode haver líderes de outras organizações que não levem tanto em 

conta e não dão tanta importância ao que de facto dá, que é ter consideração, e talvez 

dão mais importância a outros aspetos. 

“Tem razão, nós discutimos muito isso. Eu próprio estive num departamento, em que eu 

defendia que eu não estava preocupado naquele departamento em andar a controlar quem 

chegou mais atrasado ou não. Eu estava mais preocupado com os resultados, porque o tipo de 

departamento em que eu estava, era um tipo de departamento em que a presença física não era 

fundamental. Mas consensualizamos, e qual é o consenso a que chegamos? Nós não 
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estabelecemos o horário para o Inglês ver. Nós estabelecemos o horário mesmo porque 

precisamos desse instrumento, então… pontualidade a entrada, pontualidade a saída. Nós no 

nosso planeamento estratégico optamos por ser uma instituição de excelência, e ser uma 

instituição de excelência em matéria de horário é assegurar que aquilo que são os objetivos do 

banco sejam satisfeitos naquele horário de 8horas e ponto final. Então não haja filhos e 

enteados em matéria de horários. Consensualizamos. Eu compreendo que isso seja 

efetivamente importante. Vestir, uns põem a gravata e deixam o casaco não sei aonde ok? O 

que é que consensualizamos? Vir para aqui tem que ser de fato completo, no local de trabalho 

está mais calor, a pessoa quer estar mais a vontade tira o casaco, até há cabideiros no local de 

trabalho. Mas ir atender um cliente, ir falar ao superior hierárquico, ir a uma reunião, tem que 

estar devidamente trajado. Portanto, consensualizar não é uniformizar, o ser humano é por 

natureza diferente e gosta de fazer valer as diferenças.” 

 

E quais são as competências ou caraterísticas que acha os líderes moçambicanos 

deveriam ter? Ou falando especificamente da sua instituição, que acha que não tem mas 

que deveriam ter?  

“(…) eeee não fiz um estudo para dizer de forma muito inequívoca o que é que não tem e o 

que é que deveriam ter. Talvez devesse falar do ponto de vista normativo, para dizer o que é 

que agente espera, o que é que eu esperaria em termos de liderança não é?”  

 

Sim, Sim…  

“Primeiro,… que as pessoas percebam que… o alcance de um posto de liderança é resultado 

de um processo de trabalho, de uma carreira e quando a pessoa chega a aquele posto de 

liderança não é para começar a trabalhar, é para liderar, é porque já alguém foi acompanhando 

o processo de trabalho dele e disse que vale a pena apostar neste. Então é para começar a 

liderar e não para começar a trabalhar. O que se espera do líder é um coordenador, um 

orientador e não alguém que monopolize o trabalho, portanto nós não queremos ao identificar, 

ou nomear, ou indicar o líder, perder o capitão e monopolizar o soldado. Quem faz a guerra é 

o soldado, o capitão orienta, gere o processo. Quando o líder que vem de soldado torna-se 

capitão é chamado a exercer a função de capitão, em vez de estar perante a secção dizer 

FOGO e os outros começam a disparar, pega nas dez armas e começa ele a disparar, agente 
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perde os soldados, agente perde o capitão. Então o líder precisa de ser um individuo para 

coordenar, ouvir…”  

 

Saber ouvir…  

“Saber ouvir, tem que ter sensibilidade para com este aspeto de que ele não é um amador, ele 

é um coordenador de pessoas e não de objetos então ter essa capacidade de perceber o que é 

que está por detrás do comportamento, isto é muito importante. Saber combinar em função 

das circunstâncias o modelo de imposição, o modelo de consulta, o modelo de liberdade total, 

saber coordenar e conjugar isso, acho que isso é, é, é muito importante. O saber ouvir não se 

pode confundir com a promoção da fofoca. O saber ouvir significa dar oportunidade as 

pessoas para se explicarem, darem o seu ponto de vista… poder melhor ponderar sobre a 

saída, é nesse sentido que eu vejo o saber ouvir. Uma outra caraterística… que decorre do 

primeiro comentário que eu fiz, é o saber valorizar o melhor.” 

 

Acha que os seus colaboradores dão muita importância a esses aspetos? 

“Saber valorizar?”  

 

Sim.  

“Eeeeeeeeh é um processo em que ainda temos que lutar bastante por causa das características 

antropológicas do nosso país. Isso nós temos que fazer em vagas mesmo não pode ser isolado, 

temos que puxar pela instituição, alinhando pelo excelente e não pelo medíocre.”  

 

Para ser uma instituição de excelência…  

“Sim, tem que puxar, mas a caraterística ---
17

 Tinha aqui um governador que dizia, ninguém 

dá emprego para ficar desempregado. Então a caraterística do ser humano é do caranguejo.”  

 

((Risos)) Essa é exatamente a expressão que se ouve lá fora, ninguém quer ver o outro a 

progredir. 

“…o líder, ao liderar tem que ter em conta esse pressuposto, não para o fomentar mas para o 

minimizar. E a forma de minimizar, de convencer a esse caranguejo que o alinhamento não é 
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por baixo onde ele quer que o outro caia, o alinhamento é para aonde aquele está ir, “suba 

você também. Se não quer seguir, faça paralelo e veja quem é mais rápido”.” 

 

Mas é um aspeto que tem a ver com a nossa cultura, na minha opinião. 

“Daquilo que eu vejo das novelas portuguesas, brasileiras, vejo isso. Acho que é típico do ser 

humano. O egoísmo é intrínseco ao ser humano… a socialização é uma abstração, é o 

ideal….”  

 

É uma utopia, aquilo que deveria ser mas que não é…  

“Exato, exato, exatamente.” 

 

Deu-me o seu exemplo particular daquilo que é como líder e depois falou-me daquilo 

que deveria ser, porque é que acha que há essa diferença entre aquilo que é o líder 

moçambicano e aquilo que deveria ser? Acha que há pouca formação? 

“Eu não sei se nós temos uma escola de líderes, uma corrente de líderes… como é que eu vou 

dizer, em matéria de liderança em moçambique não sei se já há uma experimentação, se há 

um processo suficientemente maduro para definirmos os traços daquilo que é a liderança 

moçambicana. Acho que estamos num processo de construção, e é esse processo de 

construção que nos vai permitir daqui a mais algum tempo visualizar ou divisar algumas 

características específicas do processo de liderança em Moçambique. É nesse sentido que eu 

falo do deve e não do que é. Porque se me perguntar quais são as referências de liderança que 

eu tenho na minha família? As referências de liderança que eu tenho na minha família… um 

avô que era professor, (…) Um outro avô que era criador de gado. O professor, lida com 

pessoas, o criador de gados lida com gado é verdade que tinha trabalhadores, na família, todos 

funcionários. Então esta coisa de liderar, por causa das origens históricas do nosso país é uma 

coisa recente em Moçambique, as referências são poucas.  

É como, porque é que se dá muita importância aos títulos académicos? Doutor para aqui e 

para acolá, e nem é doutor, acho que são tantos anos de vivermos sem pessoas com cursos 

superiores. Mas daqui a mais uns anos vai desaparecer isso e as pessoas não vão ser 

conhecidas por causa dos títulos académicos, vão ser conhecidas pelo que de relevante 

fizeram ou estão fazendo aqui ou acolá. Mas quantas pessoas da minha geração podiam dizer 

que o meu pai é formado nisto ou naquilo? (…) Muitíssimo poucas, muitíssimo poucas… mas 
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da vossa geração vocês já podem dizer, olha o meu formou-se nisto, estudou na escola ou 

universidade de não sei que... Está-se a fazer um país e em termos de liderança também, as 

pessoas vão começar a ter referências de empresários em casa, referências de líderes em casa, 

na sociedade, no bairro, na igreja, no clube desportivo etc, etc. É uma coisa que vai levar o 

seu tempo. É mais fácil falar em termos normativos do que deve, e não do que é. Porque não 

temos uma massa crítica.”  

 

É então por isso que penso que o meu trabalho será relevante, que é para começar, dar 

início a aquilo que deve ser. E as pessoas que mais tarde quiserem estudar este tema 

podem pegar também na minha tese. 

“Sim, sim, exatamente.” 

 

E chegamos ao fim da nossa entrevista, desde já agradeço pela sua disponibilidade e por 

me ter recebido. 

“Muito obrigado eu, tive muito gosto em poder ajudar-lhe e desejo-lhe boa sorte.” 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA Nº 2 

Realizada em: 04-01-2013 as 11horas 

Local de Entrevista: Banco de Moçambique (SEDE) 

Duração da entrevista: 1ª parte 17 minutos e 41 segundos. Interrupção, 2ª parte: 8 minutos e 

32 segundos. 

 

Nome: Silvina António de Lurdes Gonçalves Rodrigues de Abreu – “SRA”  

Idade: 47 

Naturalidade: Região Centro 

Formação Académica: Licenciada em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane em 

Moçambique.  

Mestre em Economia Financeira pela Universidade de Londres.  

Empresa: Banco de Moçambique 

Função: Diretora do Departamento de Estrangeiro do Banco de Moçambique 

 

Percurso Profissional: “Antes do Banco de Moçambique, trabalhei dois anos e alguns meses, 

numa empresa privada na área de investimentos, depois porque não era exatamente a área da 

minha formação, porque eu fiz Economia e não Gestão… passei para o Banco de 

Moçambique em Outubro de 1992. Completei vinte anos em 2012. Em termos de percurso 

estive primeiro como Técnica no Departamento de Estudos Económicos, trabalhei na Divisão 

de Estatística aaaa, e depois fui promovida à Chefe de Serviço da área de Estatística. Depois 

mudei para o Departamento, que se chamava na altura, de Operações de Crédito, continuei 

como Chefe de Serviço mas já na área de crédito. Em 2000 passei a Diretora desse 

departamento. Em 2006 voltei ao meu departamento de entrada que é o de Estudos 

Económicos como Diretora e fiquei desde 2006 até 2011 no Departamento de Estudos 

Económicos. E depois tive de novo uma mudança para o Departamento de Estrangeiro onde 

estou agora, desde Junho de 2011, na função de Diretora do departamento.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das funções?  
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“Olhe, eu gosto muito da parte técnica, eeeee, para lhe ser mesmo, mesmo sincera. Gosto 

menos das partes que me obrigam a uma função administrativa. Mas entendo que como 

gestora não tenho como não fazer eee, essas partes também. Mas continuo a puxar muito pelo 

lado técnico e sou uma Gestora muito interventiva no lado técnico de quem trabalha comigo. 

Porque continuo a ter o hábito de chamar os técnicos que fazem o trabalho ao meu gabinete, 

com ou sem a presença dos seus chefes porque eu depois também tenho uma cadeia de outros 

gestores que reportam a mim. E então tenho a tendência de chamá-los para discutir e abordar 

questões técnicas.” 

 

E na sua opinião, quais são as competências que acha que um Diretor deve ter? 

“Primeiro tem que ter uma boa capacidade de liderança, tem que ser líder por excelência. 

Deve conseguir por as equipas a trabalharem não por obrigação, mas trabalharem por gosto, 

tem que ter também uma parte técnica que pode ser em menos percentagem, dependendo do 

nível, no caso do Diretor já pode ter menos técnica mas mais de gestão… Tem que ter 

responsabilidade, eeeee, tem que ser uma pessoa íntegra, tem que constituir um exemplo para 

toda a equipa que está a liderar, ser honesto e também ter capacidade de ser direto na 

abordagem dos assuntos com… as pessoas tem que dizer as coisas pelos seus próprios nomes 

(…) Penso que seja isso.” 

 

Ao falar-me em tentar motivar os colaboradores sem que eles se sintam obrigados a 

desempenhar as suas funções, qual é que acha que é a sua responsabilidade como 

Diretora na motivação dos seus colaboradores? 

“Bom … isso é um pouco difícil de dizer em prática o que é que agente tem que fazer, mas eu 

procuro na medida do possível, descer ao nível deles, conversar com eles sobre os vários 

assuntos genéricos, mostrar o meu interesse, e eu noto que também quando os técnicos têm 

abertura das chefias para discutirem e para estarem com eles, e colaborarem no trabalho, dá a 

eles também um outro sentido, eles não se sentem eee, sozinhos a enfrentarem os seus 

desafios, mas que têm alguém com quem podem discutir. E procuro também ter o meu 

gabinete sempre aberto para qualquer nível, para estar disponível para receber e trocar ideias 

diretamente com as pessoas que estão a fazer os trabalhos. Eeeeeh, eeeeeh, estou sempre a 

insistir com eles também, eeeehh, que o que eles devem fazer é pensarem no trabalho como 

um desafio mas que ao mesmo tempo lhes vai dar muito gozo no final quando eles 
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terminarem porque vão ser recompensados. E essa recompensa as vezes é um elogio, nós não 

temos aqui um sistema em que a recompensa é financeira, vista logo de uma forma direta. Há 

formas de recompensas que eu logo posso depois também falar que aqui existem… não 

existindo essa direta, indo para o conselho de administração que é nosso órgão máximo do 

banco, levar um trabalho e ser elogiado… eu estou sempre a motiva-los a dizer que isso é 

muito bom e eu sinto que eles ficam muito recompensados. Então uma das coisas que eu faço 

muito também é elogiar, acho que é uma forma de motivar. Elogio mas também explico a eles 

quando os trabalhos não estão bem e eles nas vezes seguintes passam a ter mais atenção. Mas 

essencialmente elogio bastante quando os trabalhos são bons.”  

 

E acha que os colaboradores sentem-se motivados pelo salário ou pelo trabalho em si? 

Sentem que o trabalho é gratificante? 

“Eu noto que alguns sentem-se mesmo motivados pelo trabalho. Mas é natural, porque os 

homens são diferentes uns dos outros, é natural que algumas pessoas também achem que a 

compensação financeira também é melhor. Mas uma boa parte já fica recompensada pelo 

trabalho.” 

 

E aqui em Moçambique, de acordo com a nossa cultura, é verdade que é um país com 

uma grande diversidade cultural, mas quais são as características que acha que no geral 

os Diretores têm? Ou com a sua experiência aqui no Banco de Moçambique, quais são as 

caraterísticas que identificaria? 

“((Risos)) …. Bom, acho que alguns têm muito de serem Chefes, tem um posicionamento de 

autoridade.”  

 

Chegam mesmo a ser autoritários?  

“Nalguns casos penso que sim, gostam de se sentir chefes, se calhar carateriza isso. Depois 

não sei se distinguiria os mais antigos, dos mais, dos mais novos.”  

 

Nota essa atitude nos mais antigos ou nos mais novos?  

“Às vezes, depende muito da personalidade das pessoas mas falando em antigos e novos, 

penso que os antigos têm mais essa caraterística.” 
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E quais são as características que, que eles deveriam ter? 

“Penso que é a humildade… eu as vezes acho que as pessoas não tratam bem aos seus 

subordinados, então creio que isso é importante.” 

 

Falou-me que acha que são autoritários, acha que mesmo sendo autoritários no final 

conseguem ter bons resultados? Ou acha que se fossem menos autoritários e mais 

abertos teriam resultados ainda melhores? 

“Pois. É assim, eu penso que tudo depende da área em que a pessoa está. Aqui no Banco eu 

distinguiria duas áreas, dois tipos de departamentos: o departamento de sistema de operações 

e departamentos que tem uma parte de análise. Os que fazem operações penso que ai 

combina-se mais com o estilo autoritário, porque estas pessoas tem pouca parte para inovar, 

então se o gestor usar de algum autoritarismo, ele cumpre e faz e acabou. Mas isso já não se 

compatibiliza com as áreas por exemplo de estudos económicos, onde eu já estive, em que 

não há operações. É só mesmo análises ou registro estatístico. Não há verdades definitivas, 

então um gestor ai, não deve ser autoritário porque ai ele pode perder a razão mesmo tendo 

razão e fica difícil fazer uma gestão em que ele imponha as suas ideias, enquanto ali o que se 

quer mesmo é a discussão de ideias. Então penso que esta questão do estilo autoritário passa 

também, por ver que tipo de funções são adstritas a essa área que o gestor está. Tudo passa 

por ai. Ser autoritário e até combinar-se bem e dar bons resultados, se estiver numa área 

operacional… Se estiver numa área não operacional e insistir pelo autoritarismo, desmotiva as 

pessoas. As pessoas no início ainda tentam argumentar mas depois podem desistir por 

completo e ai os resultados finais vão ser péssimos, porque não há como mostrar que as ideias 

foram discutidas e venceu a ideia mais eficaz, mais eficiente mas sim venceu a ideia do chefe 

porque foi autoritário. E eu, pessoalmente tenho as duas fases de experiência, já estive num 

departamento como diretora de estudos económicos, já estive num departamento mais 

operacional que foi de mercados.”  

 

E tinha mesmo que ser autoritária?  

“Não porque a minha equipa me obrigasse… eee, não obrigava tanto mas é assim lá discutia-

se menos, o que eu dizia era o que se tinha que fazer. Agora eu estou num departamento que 

tem uma mistura, tem uma área operacional, tem uma área que é de análise e eu tento e vejo o 

esforço que tenho que fazer para deixar sempre as ideias fluírem na parte que é menos 
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operacional. E na parte operacional que agente está cumprir as vezes são normas e 

procedimentos que tem que dizer, bom, isto é para ser cumprido assim e é mais ou menos 

assim.” 

 

Pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“Ok. Sou um bocado suspeita (…) ((risos)) agente fazer uma própria autoavaliação mas penso 

que no geral é uma relação muito boa. Não tenho assim problemas para reportar…”  

 

Reparei que basicamente divide o seu escritório com a sua secretária…  

“Pois, eu já estive em outras situações. Mas aqui no banco o sistema é de gabinetes em que a 

exceção do departamento jurídico, em que tem biombos mais pequenos só para duas pessoas 

ou uma pessoa, em geral os departamentos são de estilo abertos, separados por centro e 

estrelas, chamam estrelas, e o gestor fica num sítio em que separa da secretária só com o 

biombo a meio. Mas a particularidade que eu tenho é que, a minha, acho que viu um pouco, a 

minha sala é muito pequena, eu já estive, aaah --- Infelizmente essa arrumação aqui de baixo é 

muito pequena, porque quando eu estive no terceiro andar no departamento de estudos 

económicos ou no quinto andar, no departamento de mercados, a sala era enorme, sentia-se 

menos essa sobreposição, a secretária quase que por cima da diretora, mas assim é bastante 

próximo. Quase que temos que falar baixo para não nos incomodarmos uma à outra ((risos)).” 

 

Então falou-me daquilo que os líderes são, e daquilo que os líderes moçambicanos 

deveriam ser. Gostava de saber porque é que acha que há essa diferença entre aquilo 

que é e aquilo que deveria ser? Acha que tem a ver com formação? Com a cultura? 

“Acho que pode ter muitas origens, uma delas a que citou, a formação em liderança, porque 

nós as vezes assumimos que as pessoas saem das faculdades e que têm todos os 

conhecimentos, mas não temos todos os conhecimentos, especialmente nessa área de 

liderança. Então isso pode ser um handicap que as pessoas têm, que eu acredito que não só 

encontro esse problema aqui no BM como em várias instituições. Nós aqui no Banco de 

Moçambique por exemplo tivemos a dois anos uma formação, tivemos facilitadores que 

vieram de uma empresa, brasileiros, etc., etc., e vamos ter já programado no próximo ano em 

Março de novo, e que vai nos ajudar muito. Essa é uma parte que eu penso que decorre da 

própria formação, porque agente não nasce gestor, pode ser depois qualquer coisa que a 
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pessoa já tem um lado de potencial para liderança, mas também é preciso ser alimentada. Mas 

creio que também não podemos omitir que a caraterística, a personalidade da pessoa 

influenciem, porque cada pessoa é uma pessoa diferente e tem as suas caraterísticas e acho 

que também acontece a pessoa hoje a ser autoritária por caraterística intrínseca, ou não ser 

autoritária, ser uma pessoa bastante democrática nos seus procedimentos porque também é 

caraterística da pessoa.” 

 

E acha que também a cultura moçambicana tem uma grande influência nesses 

processos? 

“((Risos)). Olha aqui, eu sou da região centro, e o que eu costumo ouvir é que as pessoas de 

uma determinada zona, não sei de onde é?”  

 

Sou de Quelimane, também região centro. 

 “…costumam dizer, por exemplo que as pessoas da zona de Gaza, são muito mais 

autoritários, até mesmo no relacionamento com familiares. Eu penso que de alguma forma 

sim. Pode ser uma questão cultural, pode ser também uma questão que passa de geração para 

geração, de onde é que vem… poderá também passar por ai. E nota-se muitas vezes isso, 

perguntar-se de onde é que é esta pessoa e tentar adivinhar pelo seu estilo a origem da pessoa, 

e logo tentar dizer, hmm, esta pessoa de certeza que é autoritária, creio que deve sim ter 

alguma influência.”  

 

E acha…  

“… se calhar possa daqui a uns anos ter menos porque as pessoas estão cada vez mais a ficar 

globalizadas, menos influenciadas pelas suas origens…”  

 

O que é um bocado triste porque se perde essa diversidade cultural que enriquece o país.  

“ Pois.” 

 

Como o que pretendo é tentar criar um modelo daquilo que é a liderança organizacional 

moçambicana, caso haja de facto um leque suficientemente rico de semelhanças. O que é 

que acha que deveria ser a Liderança Excecional Organizacional moçambicana? 

“Excecional de excelente?”  
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Sim..  

“Hummm, ((risos)). Penso que tinha que ser equilibrado, ter um pouco de cada condimento, 

competência... É difícil mas penso que deve ser um modelo mais ou menos equilibrado nem 

muito autoritário, nem muito liberal. Não sei se participativo até quando isso fosse 

permitido.” 

 

E acha que o saber ouvir é importante? 

“Acho que sim, porque as vezes perdem, eee,… e não se atingem consensos porque não se 

sabe ouvir e pode-se acabar deixando resvalar-se numa situação incontrolável, porque não se 

ouviu porque não se deixou as pessoas partilharem as suas opiniões.”  

 

E sente que os seus colaboradores dão importância ao aspeto de poderem participar e 

fazer parte do processo?  

“Acho que sim, as vezes as pessoas têm muito potencial e estão caladinhas, isso é também dar 

inicio as suas opiniões e apercebe-se de grandes valores que estão ai, só estão um pouco 

fechadas porque têm receio de abrir, ficam assim que nem umas conchinhas e depois quando 

abrem revelam-se de um potencial muito grande. Penso que seja importante que eles se 

revejam mais numa situação em que eles possam colaborar e mesmo numa situação em que 

eles têm que fazer e têm que cumprir. Quer dizer dentro daquelas limitações que também 

citei, em que há áreas em que também o excessivo liberalismo não funciona porque área é 

uma área regrada, é uma área que está cumprir normas, procedimentos e que tem que ser 

assim. Se eu estou numa área em que estou a fazer autorizações, como é o caso da área em 

que eu estou agora, de todo o capital que entra em Moçambique e tem que pedir autorização 

aqui ao Banco de Moçambique e há procedimentos, não se pode admitir que um técnico não 

cumpra com aquilo porque senão é um descalabro. Hoje não vou pedir a este investidor este 

ou aquele requisito, por exemplo a declaração de impostos… Então há áreas em que o chefe 

pela natureza das suas funções deve mesmo dizer isto é assim e é assim que tem que ser feito. 

Mas se eu estou, como eu disse numa área em que eu estou a assumir, estou a discutir a 

questão de como combater a inflação que é o caso dos estudos económicos e eu assumo que 

nos próximos três meses vou ter este cenário e uma outra pessoa diz que não, tendo em conta 

este, este e estes fatores não é isso, então eu tenho que ouvir porque provavelmente ele tem 
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razão, porque senão eu subo uma taxa de juros a pensar que vou ter um cenário assim quando 

eu devia era ter baixado a taxa de juros e cria um erro de gestão de política 

desnecessariamente. Então penso que um equilíbrio tendo em conta estas balizas é 

fundamental.” 

 

Pois é, e chegamos ao fim da nossa entrevista muito obrigada por me ter recebido, foi 

um enorme prazer. 

“De nada, Obrigada e boa sorte.” 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA Nº 3 

Realizada em: 04-01-2013 as 11h26 

Local de entrevista: Banco de Moçambique (SEDE) 

Duração da entrevista: 19 minutos e 39 segundos 

 

Nome: Sandra Mungoi – “SM”  

Idade: 31anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Superior em Gestão de Educação 

Empresa: Banco de Moçambique 

Função: Secretária do Vice-governador do Banco de Moçambique 

 

Percurso Profissional: “ Este é o meu primeiro emprego”. 

 

A quanto tempo é que trabalha no Banco de Moçambique? 

“A cinco anos, feitos em Outubro do ano passado. Pontanto 5 anos e 3 meses.” 

 

Na sua opinião qual seria a melhor empresa para trabalhar em Moçambique? 

“Hummm.”  

 

Esteja a vontade porque tenho tempo suficiente para cá estar… 

“humm, ((Risos)). Melhor empresa? Hum (…) Eu não sei porque se calhar não tive outra 

experiência noutras empresas, portanto pra mim o BM é o melhor.” 

 

E do que ouve falar também… 

“Daquilo que as pessoas falam também é verdade que tem o lado salário que mais apetece a 

muita gente que é estar no BM, mas não só, acho que fora isso… é bom estar aqui a trabalhar 

no BM.”  

 

E porquê?  
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“Porque eu acho que, daquilo que eu noto por mais que eu não tenha trabalhado por exemplo 

nos Ministérios, daquilo que oiço falar do próprio relacionamento entre os colegas, da própria 

dinâmica do trabalho é diferente da do BM. Não estou a querer falar bem do BM, mas quando 

se vai as outras empresas, pelo que oiço falar e pelo que sinto, num Ministério por exemplo a 

partir da própria receção, são coisas que percebemos como público. Então aqui no BM os 

assuntos são levados mesmo a sério e na hora que tem que ser.”  

 

Mas porque é que acha que há essa diferença entre as empresas?  

“Eu acho que é a própria cultura que nos transmitem. Por exemplo eu vinha de casa, nem 

imaginava como era o trabalho aqui mas entrei e fui engrenando automaticamente nesta 

rotina, cultura, trabalho e horário. Acho que aqui são muito exigentes com o horário, a pessoa 

sozinha sente-se obrigada a entrar naquela linha… Tudo bem que há aquele apelo por parte 

dos diretores mas nós próprios também. Como secretária se tens um trabalho as 7:30h, 

ninguém precisa dizer que as 7:00h tens que estar aqui, já sabes que a pessoa vai chegar as 

7:30h, eu as 7:00h tenho que estar lá. Por exemplo a pessoa pode chegar mais cedo, ou é uma 

reunião que não sabes do assunto que vão tratar, tens que tentar procurar informações sobre o 

assunto. Não se vai aparecer na reunião sem se quer perceber o que se vai tratar. Na minha 

opinião tudo isto é muito bom, eu gosto. É verdade que há um stress, há uns dias em que a 

pessoa acorda não está com muita disposição, mas mesmo assim fazemos o trabalho. É por 

isso que na minha opinião este é o melhor banco para trabalhar.” 

 

E acha que os diretores falando do seu caso mais próximo, o Vice-Governador contribui 

para as melhores condições de trabalho? 

“Contribuem.”  

 

Preocupam-se com os colaboradores?  

“Ele pessoalmente eu até acho que ---. Já trabalhei… eu já estive noutros departamentos, 

estive na contabilidade e também como secretária, e subi quando o atual Vice-Governador foi 

nomeado. Eu sinto que ele é uma pessoa muito preocupada não só com o trabalho mas com o 

lado pessoal dos colaboradores.” 

 

Pode-me contar uma situação em que sentiu essa preocupação? 
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“Por exemplo á pouco tempo, no Natal, ele preocupou-se em arranjar um presente pessoal, 

fora os cartões que são da instituição, ele vai pessoalmente procurar um presente para todo o 

mundo e oferece, isso é algo pessoal, não tem a ver com o orçamento da instituição, nem é 

obrigação da instituição. Um outro exemplo, eu tive bebé, ele foi até ao hospital ver a minha 

filha, levou um presente e faz isso com todos que estão próximos a ele. Quando é aniversário 

de alguém, procura…”  

 

Mas ele consegue-se lembrar?  

“Quando não se lembra nós próprios falamos, porque ele gosta de saber, quanto a isso ele tem 

um lado pessoal cinco estrelas.” 

 

E nota essa diferença com os outros diretores com quem trabalhou? 

“Há alguns que, por exemplo passa o aniversário, passa, ((risos))… até se esquecem de 

cumprimentar, por exemplo ou é um falecimento também se esquecem. Sabem que alguém 

faleceu mas não dão importância.” 

 

Disse-me que trabalhou na área de contabilidade também…  

“E trabalhei também com administradores, que era rotativo, por vezes ficavam dois ou três 

meses e mudavam…”  

 

E então notou muita diferença entre o seu atual chefe os anteriores? 

“Apesar de ter sido por pouco tempo nota-se a diferença. Acho que é o caráter de cada pessoa, 

são um pouco mais reservados as vezes são um pouco mais frios, nem um bom dia dizem, não 

sei se são assim porque são tímidos ou se é o carater deles. O meu chefe atual mesmo quando 

é um dia em que nos deu um puxão de orelhas no final do dia diz sempre, “tenham um bom 

descanso, ou bom dia” e partir daí praticamente, nós sentimo-nos muito bem a trabalhar com 

ele.” 

 

Então considera o seu chefe um bom líder? 

“É sem dúvidas. Porque também sabe chamar a atenção quando as coisas não correm bem e 

quando é necessário. Até tenho dito a ele e agradeço-o porque ele ensina… estás a ver aquele 
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professor da escola primária qua a criança faz uma bolinha torta e ele insiste que a bolinha 

tem que estar direita? Ele é mais ou menos assim. Ele ensina até a perfeição.”  

 

Então ele ensina para depois cobrar bons resultados…  

“Sim, sim porque as vezes há aqueles chefes com quem se trabalha e fica-se sem saber se eles 

estão a gostar do trabalho ou não. Fica-se sem saber se há algo que se tem que mudar, sim 

então… eu acho que é bom, uma sacudidela de vez em quando.” 

 

Sente que o seu chefe é uma pessoa disponível? Que recebe os colaboradores quando têm 

problemas ou sugestões a nível do trabalho, e até mesmo pessoal? 

“Ele costuma receber pessoas para assuntos pessoais. Mesmo entre nós, isto pra dizer que 

acho que ele tem sido uma pessoa disponível sim, tanto é que se alguém vem e pede uma 

audiência para tratar de assuntos pessoais ele sempre recebe. Eu não me lembro de um 

caso…” 

 

Mesmo não fazendo parte da Instituição? 

“Sim, vem por exemplo alguém e pede uma audiência e explica… e perguntamos qual é o 

assunto, e “ah é um assunto pessoal eu conheço-o do sitio x, então eu gostava de falar com 

ele”, sempre passamos a ele, e ele fala com a pessoa por telefone ou recebe pessoalmente. 

Quanto a isso, ele sempre, sempre… e agora há aquelas questões também que ele vê que não 

precisa de chegar a área dele, ele manda diretamente a pessoa a unidade que pode-lhe 

responder. Mas assuntos pessoais ele costuma receber. Pelo menos ouve, agora não sei se 

depois satisfazer e resolve os problemas…” 

 

E vocês, que trabalham diretamente com ele, sentem-se satisfeitos por trabalhar com um 

chefe que vos dá espaço para dar opiniões? 

“Sim, quem não gostava de trabalhar com um alguém assim? ((Risos))…”  

 

Talvez haja pessoas que não gostem deste estilo de chefia?  

“Bom, ((risos))… isso já é pessoal. No meu caso digo-lhe que gosto de trabalhar com o meu 

chefe.” 
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E se lhe pedisse para descrever o que deveria ser um diretor o ideal como o descreveria? 

“Bem uma pessoa…hum ((risos)) diria que o meu chefe está dentro daquilo que considero 

ideal.”  

 

E mais uma vez pode-me dizer por que razões?  

“Mais uma vez porque eu acho que ele é daqueles líderes que ensina sobretudo o trabalho.”  

 

Então dá muita importância ao ensinar?  

“Sim, sim ele ensina... humm, e ele sobretudo desperta a vontade de aprender na pessoa. Eu 

sinto que ele desafia os colaboradores, embora ele não diga isso. Sinto que é um desafio 

porque ele pode de repente pedir uma certa informação…” 

 

 Sim…  

“…ele diz: “procure, não sei como vais arranjar esta informação mas procure, eu quero esta 

informação”. Então nós sozinhos, vamos ao livro x, ou ao setor x, a internet a procura da 

informação, seja como for e encontra-se a informação e automaticamente a pessoa acaba 

aprendendo. Embora naquele momento a pessoa pense, “já são 16:00 horas, o chefe tinha 

mesmo que me mandar a esta hora? Não podia ser amanha?” Mas no fim do trabalho a 

pessoa vê que afinal aprendeu alguma coisa daquele trabalho “chato” que ele deu. ((Risos))… 

E esse lado pessoal que ele tem, eu aprecio muito. Eu acho que é muito bom trabalhar com 

uma pessoa que tu sabes que é humana, que entende, considera os bons momentos das 

pessoas com quem trabalha.” 

 

Acha que no geral daquilo que tem conhecimento aqui do banco ou nas outras empresas 

sobre os gestores ou diretores, acha que são todos como ele? Ou adotam as mesmas 

práticas laborais? 

“Hum, não. Daquilo que tenho ouvido não. Mesmo dentro aqui do banco, não. Alguns 

gestores são totalmente diferentes, como eu havia dito, há uns que podem até ser bons, por 

exemplo o relacionamento não chega a ser muito bom. Agora não digo na área profissional 

eles são.... Porque eu acho que é sempre bom nós chegamos de manha por exemplo ele diz: 

“bom dia está tudo bem? A sua filha e o seu marido estão bem?” Então ele perde estes três 

minutinhos a fazer estas perguntas que há quem não quer saber. E nós por exemplo temos 
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família, tem aquele dia que tu chegas, se calhar a criança está doente, se não é um gestor que 

te abre espaço se quer para ouvir se tens algum problema, então tu ficas todo dia de mau 

humor, ou com medo de chegar lá e expor os problemas. E como ele tem esse cuidado, eu 

acho que assim havendo já a necessidade de já em algum momento ter que correr pra casa, ou 

tratar de um assunto que ele já sabia… ele já, já sabia que ela afinal está trabalhar mas tem 

esta situação. Então, nem todos são assim tão…” 

 

Mas acha que isso pode ter a ver com pouca formação? Ou a personalidade? 

“Eu quero acreditar que é mesmo a personalidade de cada pessoa, porque em termos de boa 

formação quase todos aqui do banco têm boa formação. Penso que seja mesmo o caráter da 

pessoa ou talvez a educação da pessoa. Porque há quem diga que é inteligente tem não sei 

quantos PHD’s ((risos)) mas não tem aquele lado de boa convivência, não sabe se relacionar 

com as pessoas. Então alguns por timidez, mas alguns se calhar porque acham que são 

superiores demais para chegar e perguntar como é que está uma secretária, por exemplo. Eu 

acho que é por isso, porque formação, todos têm.” 

 

Pode-me dizer como é a sua relação com o seu chefe? Já reparei que a chama por 

Sandra simplesmente, sem apelidos. Porque tem alguns chefes que tratam as pessoas 

com mais formalidade. 

“((Risos))… Ele não é muito formal. É Sandra, quando entende até me chama de Dra Sandra 

para me chamar a responsabilidade. ((Risos))… chama Dra Sandra, Sandra não tem sido uma 

pessoa muito formal, acho que como trabalhamos juntos, estamos próximos, por isso não é 

tão formal.” 

 

E qual é que acha que é o fator mais importante na motivação? O salário ou o trabalho 

em si? 

“Hum… O que ganho também é bom… ((Risos))… Mas eu gosto do trabalho que eu faço.” 

 

Na entrevista com o Vice-governador ele explicou-me sobre o sistema de recompensas do 

BM e as regalias que o banco oferece aos funcionários… 

“Sim temos, saúde, educação… Sim é verdade não se pode negar que isso são benefícios que 

não é qualquer empresa que dá. Se calhar em Moçambique o BM é que dá mais benefícios em 
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todo o país do que qualquer outra instituição, sim… Então eu acho que sem querer fazer 

relação de causa e efeito eu acho que a pessoa acaba por se sentir responsável, ou obrigada a 

retribuir esses benefícios, é assim que eu penso. Se o banco paga-me o salário que paga e dá 

me os benefícios todos que tenho cabe-me retribuir tudo isso. E claro que gosto do meu 

trabalho, gosto de trabalhar como secretária, estive na contabilidade, entrei até antes de ter 

formação superior e terminei a minha formação superior aqui no banco. Então abriram a vaga 

para secretária do vice-governador, e eu como gosto desta área, porque eu poderia ter 

concorrido pra uma outra vaga interna, eu disse não, eu vou fazer aquilo que eu gosto e aquilo 

que eu sei que eu faço bem, concorri e depois passei pra cá, ((risos)), então eu gosto.” 

 

((Risos)). Muito obrigada pela ajuda, chegamos ao fim da entrevista. 

“De nada e boa sorte.” 
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ANEXO 6 

 

ENTREVISTA Nº 4 

Realizada em: 04-01-2013 as 17h31 

Local de Entrevista: Caixa Cooperativa de Crédito (SEDE)  

Duração da entrevista: 18 minutos e 55 segundos 

 

Nome: Francisco Samson Muianga – “FSM”  

Idade: 55 anos 

Naturalidade: Xai-Xai, Gaza 

Formação académica: Pós Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais 

Empresa: Caixa Cooperativa de Crédito em Maputo - CCC  

Função: Diretor Executivo 

 

Percurso Profissional: “Bom, eee, eu entrei no banco no dia 11 de Outubro de 1976, entrei 

como Técnico de Operações depois fui Chefe de Crédito, depois fui gerente da agência, 

depois fui gerente da filial em Xai-Xai, fui gerente da filial na Beira, fui gerente da filial em 

Quelimane e agora sou Diretor Executivo da Caixa Cooperativa de Crédito e dou aulas no 

Instituto de Formação Bancária de Moçambique.” 

 

A quanto tempo exerce esta função? 

“Neste banco á 10 anos, num outro banco 25 anos. Portanto atividade bancária no total 35 

anos.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“Bom, o que me dá satisfação? Primeiro porque é a primeira atividade que eu exerci desde 

que nasci, sempre trabalhei no banco embora tenha tido outras atividades paralelas. Mas das 

atividades mais seguras que eu exerci, é a atividade bancária. É a atividade de origem, 

atividade da minha infância e acho que é uma atividade que abracei com amor a camisola 

mesmo. Por isso continuo aqui.” 

 

E porque é que gosta dessas funções ou do seu trabalho? 
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“Gosto disto porque domino, não tenho dificuldades nenhumas, é a minha área e também é a 

minha carreira, é a minha carreira.” 

 

E quais é que acha que são as caraterísticas que um bom diretor deve ter? 

“Bom, eeee. Primeiro um bom diretor significa ser um bom gestor…”  

 

Sim…  

“Eeeee, gestor não é só gerir contas, gestor implica gerir contas, gerir o trabalho em si, então 

estão na área de Recursos Humanos (RH) é preciso que o gestor seja empático, que significa 

que deve ver e sentir os problemas dos seus clientes. Acompanhar passo a passo a vida dos 

seus clientes. Eeeee, em segundo lugar o gestor deve ser humilde, simpático e ser frontal com 

os clientes e procurar sempre no possível resolver os problemas dos seus clientes do seu 

mercado, ao fim ao cabo os nossos clientes são o nosso mercado de atuação em diversos 

segmentos que nós podemos ter. Agora, a outra parte que é a área da gestão… Portanto o 

banco tem várias áreas, tem o front office e tem o back office, portanto nós temos que saber 

gerir o front office e temos que saber gerir o back office. Agora o gestor tem que saber o que é 

que se faz no front office, o que é que se faz no back office para poder planificar e 

acompanhar o exercício de atividade das duas zonas, das duas áreas. Eeeeee, o gestor 

significa… Gerir significa, ter na mente, ter na consciência sobre tudo o que acontece, tudo o 

que se passa dentro da instituição. Gerir é controlar, gerir é dirigir. Portanto gerir não é, não é, 

não é, não é escravizar as pessoas... Não é fazer com que as pessoas façam as coisas 

obrigatoriamente. Mas nós temos uma função numa instituição, uma instituição tem diversos 

setores, tem setores de crédito, tem setores de recursos humanos, tem setores de contabilidade, 

tem setores de secretariado, etc. esses setores todos, nós temos que saber ter um método de 

controlo para saber se as nossas ações, as nossas funções estão a ser executadas devidamente 

como nós queremos. Portanto ser gestor, isso, é fundamental saber planificar, saber 

acompanhar a realização das tarefas, o cumprimento das metas e saber motivar os seus 

quadros, isso é que é ser um bom gestor.” 

 

Como me falou em obrigação, eee, qual é que acha que é a sua responsabilidade na 

motivação dos colaboradores? Fazer com que estes façam o trabalho sem sentirem que 

estão a ser obrigados, de que forma é que os consegue motivar? 
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“Bom, os trabalhadores têm que, primeiro assumir, isso é uma questão de responsabilidade 

individual, que aquilo que eles fazem é para o bem deles, em primeiro lugar. E têm que saber 

que a tarefa deles inicia e termina quando terminam o que estão a fazer, portanto termina 

quando fazem, completam quando cumprem com a meta, com o objetivo da empresa ou 

instituição, organização pretende atingir. Então eles têm a obrigatoriedade de saber, olha esta 

função é minha, eu é que comecei e eu tenho que terminar para que os outros possam dar 

continuidade. Essa é a consciência que deve ser pedida em cada trabalhador, agora a 

motivação que se dá ao trabalhador que tenha um bom desempenho, são diversos tipos de 

motivações, há promoções, eeee, há promoções em termos de carreira profissional, há outro 

tipo de incentivos que nós podemos dar, regalias etc…” 

 

Mas isto a nível da organização. Como Diretor executivo particularmente como é que os 

motiva? É através também desses incentivos que a organização disponibiliza?  

“Ah, uma das grandes motivações é o trabalhador sentir-se a vontade. É o trabalhador, eeee, 

ver que está num bom ambiente, e nós criarmos um bom ambiente para ele. E ele não se sentir 

humilhado, não se sentir humilhado… e realizar as tarefas dentro de um ambiente ameno, de 

um ambiente pacífico, não num ambiente agressivo. Saber que está a trabalhar mas está a 

trabalhar com toda a energia, com toda força e com toda entrega.” 

 

E acha que eles estão mais interessados e são mais motivados pela recompensa, ou seja 

pelo salário que recebem no final do mês ou pelo trabalho em si? 

“Bom, o salário é um complemento, é um complemento do, do, do, das necessidades do 

trabalhador. É verdade que quando nós vamos a uma instituição pedir emprego a primeira 

questão que nós temos é o salário. É vermos se vamos ganhar bem, o que vamos ganhar mas 

muitas vezes o salário não é tudo, eu já conheci muita gente que já abandonou grandes 

empregos, grandes salários por falta de bom ambiente. Eeehhh, eu penso que a junção desses 

elementos todos é que faz com que os trabalhadores se sintam bem. Eu sinto-me bem agora 

mas há instituições que me podem oferecer bom salário e eu não ir trabalhar lá porque não me 

sinto a vontade. Muitas vezes a liberdade, não a libertinagem, liberdade da pessoa em termos 

de ambiente, em termos de consciência, o sentir-se bem profissionalmente é uma realização. 

Muitas vezes vale a pena ganhar pouco devagar, do que ganhar muito em pouco tempo para 
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no fim não ganhar nada. Então uma carreira constrói-se, uma carreira cultiva-se e isto é um 

processo, então é preciso entender que o bom ambiente vale mais que um bom salário.” 

 

E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“As relações interpessoais, não é?” 

 

Sim, sim… 

“As relações interpessoais, entre os meus colegas… num ambiente de trabalho, há sempre 

problemas de intrigas, problemas de conflitos, dilemas complicados que é preciso encontrar 

uma solução, cabe ao gestor, tudo isso, gerir isso, cabe ao gestor contornar os conflitos 

interpessoais, gerir o conflito das pessoas, evitar o ambiente de fofoca, o ambiente de intriga, 

procurar sempre que as soluções sejam dadas frontalmente aos trabalhadores. Quer dizer, não 

podem ser parciais. O gestor tem que saber que é o dono dessa família, é um pai dentro dessa 

família, não pode criar fações, não pode criar grupinhos na gestão, não pode ter os enteados, 

os filhos etc., todos têm que ser filhos. Então a solução dos problemas quando são filhos, é de 

igual para igual. São motivados aqueles que são bons e não se motiva aqueles que são maus. 

E estes todos têm que ser ditos diretamente. Quando estão a fazer bem, tem que se dizer que 

estão no bom caminho e saber louvar o trabalhador. Quando o trabalhador é louvado ganha 

mais estímulo, ganha mais força para trabalhar, também é preciso dizer aos outros que é 

preciso elevar o seu nível de produtividade. Que eles têm espaço para serem iguais ao que é 

bom.” 

 

E acha que o saber ouvir é muito importante? Por exemplo quando tem decisões muito 

importantes para tomarem dá-se espaço a todos os colaboradores que contribuam com a 

sua opinião? 

“Excelente, saber ouvir é a alma do negócio. É a alma da decisão.” 

 

Tem usado muito isso na sua instituição?  

“Sim, claro, evidentemente. Eu posso ouvir as pessoas, os colegas sem eles saberem que eu 

estou a ouvir para tomar uma decisão. Simplesmente eu vejo o comportamento, vejo a 

sensibilidade que cada um tem sobre determinado tema, sobre determinada questão e quando 

tomo a decisão, eles podem se aperceber que afinal de contas tinha a ver com aquele, aquela, 
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aquele diálogo, com aquela troca de impressões. Ouvir as pessoas, saber qual é o sentimento, 

o que é que gostariam que as coisas… nem sempre nós temos que tomar decisões em função 

daquilo que as pessoas gostam, nós temos que contrariar muitas vezes aquilo que as pessoas 

querem porque a natureza da gestão é assim mesmo. Mas é bom saber em que ambiente eu 

tomo a decisão, se é bom ambiente, se é mau ambiente, e qual é a sensibilidade das pessoas 

incluídas.”  

 

E de acordo com a cultura, ou melhor culturas, em Moçambique quais é que acha que 

são as características ou competências no geral que os gestores moçambicanos têm? 

“Competências, decisão?” 

 

Sim… 

“Competências em que níveis? O grau de competências estou a ver o poder que cada dirigente 

tem dentro de uma instituição.” 

 

Sim… 

“Os poderes obedecem uma estrutura.” 

 

Mas as competências no sentido de capacidades, se por exemplo acha que todos dão 

importância ao saber ouvir, se são autoritários ou mais liberais…?  

“Nos níveis de competência?” 

 

Sim…  

“Nos níveis de competências encontramos todo tipo de, de, de, de comportamento, como eu 

disse as competências têm graus. E eu tenho os meus superiores hierárquicos eeee, e eu 

também tenho os meus subordinados. Agora aaa, eu tenho competências sobre os meus 

inferiores. Os meus superiores têm competências de decisão sobre mim, e eu penso que, 

eeeeehhh, bom, as competências são competências, significa que cada um deve fazer aquilo 

que lhe compete e não deve extrapolar, não ultrapassar a medida que foi dada, tem que se 

cumprir até que consiga atingir uma meta de competências melhor, cumprimento do trabalho 

que lhe é atribuído, o exercício das funções como deve ser e não criar violação, isso em 

termos de competências. Não sei se lhe estou a satisfazer?” 
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Percebi o que quis dizer, mas refiro-me a caraterísticas, se acha que por exemplo no seu 

caso dá muito espaço as pessoas para darem opinião, ou se é menos liberal? 

“Eu não falo, aqui cada um tem a sua função e conhece a sua função, eu quando o dia aparece 

eu quero é que as pessoas venham trabalhar. É verdade que eu tenho que controlar as 

ausências, a assiduidade, a pontualidade, etc., etc.,. Mas eu às vezes esqueço-me que isso 

existe, as pessoas trabalham num ambiente de liberdade se querem sair, pedem eu deixo sair 

mas no final do dia têm que me apresentar o trabalho completo. As pessoas têm a liberdade de 

agir no trabalho e se eles não conseguem completar o trabalho, nem que tenham que vir 

trabalhar no sábado para fechar o trabalho, têm que vir e terem consciência, mas raríssimas 

vezes tem acontecido isso. O que eu quero é que o trabalho esteja pronto no momento exato 

que eu preciso do trabalho. Se a pessoa fez aquilo em dez horas, fez em uma hora, fez em 

duas horas não quero saber.” 

 

E quais é que acha que são as caraterísticas que os gestores moçambicanos deveriam 

ter? 

“As caraterísticas? O s gestores?...” 

 

Sim… 

“O gestor tem que ser um líder. As qualidades de liderança implicam uma inovação no 

exercício das nossas atividades. Sermos incentivadores, sermos eeee, promotores de bom 

ambiente, sermos promotores de grandes iniciativas porque nós estamos a gerir empresas que 

estão envolvidas numa grande concorrência, num ambiente de grande concorrência bancária. 

Portanto ser líder não significa ser um… limitar-se naquilo que as normas dizem. Ser líder é 

agente descobrir aquilo que está errado dentro das normas, é aquilo que se deve fazer, o mais 

correto que pode satisfazer a instituição. Portanto essas qualidades de liderança abarcam 

ultrapassam aquilo que são as competências de um individuo naquilo que é o exercício das 

suas funções. A liderança portanto é um ato um exercício humano que implica que o 

indivíduo seja extrovertido e seja atuante em qualquer tipo de momento. Atua, exerce e vê 

aquilo que está bom e aquilo que está errado, dentro daquilo que lhe dão nas atribuições, e 

procura sempre corrigir para o aperfeiçoamento permanente no exercício da atividade 

institucional.” 
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E acha que alguma dessas características que citou encontra nalguns gestores 

moçambicanos? 

“Bom, falando de gestores moçambicanos no que toca na experiência que eu tenho em relação 

as outras instituições verifico que em algumas… a maior parte das pessoas dizem que não são 

autoritários, aliás os autoritários muitas vezes não se apercebem que são autoritários…” 

 

Pois é verdade… 

“…os autoritários, nem se apercebem que são autoritários… e eu até chego a pensar que há 

algumas pessoas que têm atitudes maléficas, que nascem com má fé e dirigem sempre com 

má fé. E confundem os problemas deles com os problemas da instituição. Não separam os 

problemas das pessoas, confundem tudo. Há pessoas que estão com maldade permanente, a 

pessoa não fez mal, pune simplesmente porque não se simpatizou com tal fulano e não em 

função daquilo que exerce, e há muito disto no nosso país, e há muito disto em Moçambique, 

e pronto. Não há ainda aquilo que nós podemos dizer uma avaliação em função das 

qualidades, do trabalho e do desempenho individual das pessoas. Ainda há avaliação em 

função das caras, em função das simpatias, em função de muita outra coisa. E pronto, o 

autoritarismo prevalece. As pessoas gostam de ser destacadas, como se fossem Deuses e o 

sistema de gestão moderno é preciso que as pessoas sintam-se livres, mesmo eu tenho 

subalternos, como é o caso do Serafim que é um trabalhador do nível baixo da parte dos 

setores de apoio, mas que eu convivo com ele, dialogamos, conversamos.” 

 

E porque é que acha que há essa diferença entre aquilo que são os líderes moçambicanos 

e aquilo que deveriam ser? Acha que tem a ver com a formação? Com a cultura? 

“Muitas vezes não é pouca formação, o problema dos gabinetes… tornam as vezes as pessoas 

autoritárias. Eu tenho um gabinete lá em cima, onde eu fico fechado e isolado mas eu deixei o 

gabinete lá e estou aqui juntamente com os meus colegas. Esta é uma gestão participativa, é 

uma gestão aberta eu não tenho nada que esconder nada de me ir fechar ali pra resolver 

problemas. Tem assuntos confidenciais pela natureza do meu trabalho que eu tenho que 

realizar, que eu tenho que falar lá em cima. Assuntos de caráter confidencial eu resolvo lá 

sozinho e depois desço. Permanentemente, eu estou ao lado deles aqui, e eles habituam-se a 

este tipo de convivência. Há momentos em que eu subo lá, para tratar de assuntos importantes 
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mas por pouco tempo, fico lá uma hora, uma vez por semana ou fico um dia quando tenho 

relatórios da administração para maior concentração, mas não fico todos os dias, fico quando 

é necessário, então esta aproximação na liderança é bastante importante.” 

 

E acha que eles se sentem mais motivados com esse estilo de liderança? 

“Sentem-se mais motivados, sentem-se mais responsáveis e sentem que eee, o chefe está 

presente. Não é preciso andar atrás das pessoas, eles sabem que o chefe está aqui. E quando 

querem perguntar, perguntam ao Chefe, sentados não é preciso ficarem de pé, não é preciso 

ajoelhar, não é preciso pedir audiência, não é preciso chegar e bater a porta. Se eles vêm que 

estou ocupado, estou a atender o telefone esperam até eu acabar de atender o telefone, depois 

disso eles dizem a preocupação que cada um tem. As vezes têm que seguir em sequências, as 

vezes são dois ou três a rodear-me aqui, eles vêm quem chegou primeiro, cada um coloca o 

seu problema, sai, o outro coloca e sai, se não pode colocar, diz o meu assunto é pessoal então 

nessa altura tenho espaço próprio para assuntos particulares” 

 

Pois é cria assim uma ambiente mais saudável… E chegamos ao fim da nossa entrevista, 

obrigada por me ter recebido, foi um prazer e mais uma vez obrigada pela ajuda. 

“Muito obrigado eu, tive muito gosto e boa sorte.” 
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ANEXO 7 

 

ENTREVISTA Nº 5 

Realizada em: 07-01-2013 as 10h 

Local de entrevista: Banco de Moçambique (SEDE) 

Duração da entrevista: 10 minutos e 58 segundos 

 

Nome: Elsa Tamele – “ET”  

Idade: 39 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Licenciada em Gestão de Recursos Humanos na Universidade 

Pedagógica 

Empresa: Banco de Moçambique 

Função: Secretária da Diretora do departamento de estrangeiro 

 

Percurso profissional: “Eu comecei a trabalhar, a trabalhar no restaurante 1908, comecei 

como caixa, depois passei pra gerente. Então trabalhei como gerente até 2004. Depois entrei 

aqui para o banco a fazer o secretariado. Trabalho neste banco a 8 anos.” 

 

Na sua opinião qual é que seria a melhor empresa para trabalhar em Moçambique? 

“Bom, acho que é um bocado difícil para mim responder, porque só tive experiência de 

trabalho em dois sítios e são ramos diferentes…”  

 

Mas daquilo que tem conhecimentos ou dos comentários que ouve qual é que acha que é 

a melhor empresa?  

“Em termos de bancos as pessoas preferem o Banco de Moçambique ((Risos)).”  

 

Porquê?  

“Bom, acho que preferem o BM, talvez pelo salário, pela carreira… salário e carreira… e a 

estabilidade porque os outros como são privados então, não há muita estabilidade.” 
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E acha que os diretores contribuem para as melhores condições de trabalho para os seus 

colaboradores neste banco?  

“Eu creio que sim(…)” 

 

 Se procuram saber a opinião dos colaboradores, as suas sugestões? 

“Eu penso que sim, pelo menos da experiência que eu tenho, os gestores preocupam-se.” 

 

E tem algum exemplo que queira partilhar? 

“Eu trabalhei muitos anos com a Dra Carla Timótio, eeeee, pelo menos é uma pessoa… nós 

conversávamos muito…” 

  

Em que área?  

“Aqui mesmo no departamento de Estrangeiro, eu desde que entrei estou no departamento de 

estrangeiro, os diretores é que vão mudando. Com a Dra Silvina estou á pouco tempo, dois 

anos, mas com a Dra Carla Timótio trabalhei 6 anos com ela e (…) E era uma pessoa muito 

aberta, sempre disposta a ouvir e dar as suas opiniões.” 

 

E considera a sua diretora uma boa líder? 

“É. Ela é muito justa e muito rigorosa, quer o trabalho feito a tempo e horas e bem feito, 

muito exigente, quer um trabalho de qualidade (...).” 

 

E acha que o ser exigente é positivo? 

“Sim, sim é muito bom porque a pessoa aprende mais. E pronto, pra o seu trabalho a pessoa 

sabe, a pessoa sabe o que é que está bem onde é que tem que melhorar (…)” 

 

E sente que tem apoio da diretora nesse aspeto? 

“Sim dá muita ajuda. Acho que também depende do gestor, se o gestor é muito relaxado acho 

que a pessoa com quem trabalha também relaxa e o trabalho acaba ficando….” 

 

Mas todos os diretores com quem trabalhou eram exigentes? 

“Sim foram todos sempre muito exigentes.” 
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Acha que os diretores estão sempre disponíveis para ouvir sugestões e opiniões dos 

colaboradores? Reparei que praticamente divide um escritório com a Dra Silvina. 

Parece-lhe bem ou acha que deviam estar em gabinetes separados? 

“Sim, sim. Bem, em parte eu acho que a sala devia ser maior e pronto ela teria o espaço dela e 

eu o meu e cada um com o seu espaço, mas não distante um do outro. Acho que devia ser 

assim.”  

 

Pode-me descrever quais são as competências que os diretores moçambicanos têm, ou se 

quiser falar da sua experiência aqui no Banco de Moçambique com alguns deles? 

“Penso que são liberais, competentes, e acho que exigem que o trabalho seja feito a tempo e 

horas porque temos que cumprir prazos, então temos (…).” 

 

E quais é que acha que são as competências necessárias para se chegar a liderança 

moçambicana excecional? 

“Primeiro tem que conhecer o trabalho. E saber lidar com as pessoas com quem trabalha que é 

para que se possa ter bons resultados.” 

 

E acha então que não existe uma grande diferença entre o que são os líderes 

moçambicanos e o que deveriam ser, particularmente aqui nesta instituição? 

“Não.” 

 

Acha que o fator pode ser formação? 

“Bem, agora está-se a admitir pessoas com formação superior, em tempos existiam pessoas 

que conheciam o trabalho mais pela experiência de trabalho, não que tivessem formação 

superior. As pessoas foram estudando a medida que foi se exigindo (…).” 

 

E qual é que acha que é o papel da sua chefe na sua motivação profissional? 

“Bem, acho que dão espaço para que haja formação, dão espaço a pessoa para se abrir, o que é 

que quer e não quer, se se sente a vontade com o trabalho.” 

 

E chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigada pela sua disponibilidade. 

“Muito Obrigada.” 
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ANEXO 8 

 

ENTREVISTA Nº 6 

Realizada em: 07-01-2013 as 11h 

Local de entrevista: Confidencial 

Duração da entrevista: 33 minutos e 49 minutos 

 

Anónimo 

Idade: 31 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Licenciatura em gestão de empresas e financeira 

Função: contabilista  

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar em 1999… fui docente na Josina Machel, dava 

aulas de informática ah… Lá fui consultor informático no SNJ (Sindicato nacional de 

jornalísticas), hummm, depois mudei, tem alguns trabalhos extras né? Comecei a fazer 

consultoria para algumas empresas e depois 2005 comecei a trabalhar aqui na CCC (Caixa 

cooperativa de crédito) quando mudei da Josina Machel, e também sou contabilista aqui. 

Então foi ensino médio, técnico…” 

 

Na sua opinião qual é que acha que seria a melhor empresa para trabalhar em 

Moçambique? 

“Humm, interessante.Hoje em dia é um bocadinho relativo responder qual é que seria a 

melhor empresa para trabalhar em Moçambique. Primeiro porque depende da área de 

formação. Porque hoje em dia a tendência é as pessoas procurarem um salário um bocadinho 

alto e as vezes a área de formação nem sempre acaba sendo a área que a pessoa acaba 

exercendo. Eu por exemplo tenho skills em informática mas não sou licenciado em 

informática, tenho skills em… e fiz um curso médio de contabilidade e hoje estou a exerecre 

funções de gestor financeiro, de gestor informático ---. Hoje uma boa empresa pra trabalhar 

em termos de nível de bancarização, que paga um bocadinho tem o Banco de Moçambique, a 

seguir vem o Standard Bank e hoje há o Mozabanco, são os destinos preferenciais.” 
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E como me falou do fator “salário” acha que é o maior fator motivacional na vida 

profissional das pessoas ou há pessoas que gostam daquilo que fazem, e têm como 

salário um fator menos importante? 

“Eu gosto daquilo que faço, tem que ser, mas infelizmente como as coisas estão e o custo de 

vida é necessário olhar principalmente para o salário. Essa é que uma das partes mais 

importantes até certo ponto. Sim o salário.”   

 

Acha que o seu diretor contribui para as melhores condições de trabalho? Se estão 

preocupados com os colaboradores? Se me quiser dar um exemplo. 

“Isto fica tudo aqui entre nós?”  

 

Sem dúvidas nenhuma, foi então por isso que no início disse que havia a opção da 

entrevista ser anónima ou poderia constar o seu nome, quanto a isso esteja descansado. 

“Porque tem certa informação que é confidencial.” 

 

Então se quiser eu coloco a entrevista como anónima. 

“Não deixe estar, não há problema nenhum. Voltando então ao assunto, se contribui para a 

melhoria das condições de trabalho? Hmmmm, eu diria que sim e que não…” 

 

Porquê? 

“Hmm, porque existem três categorias a que pode classificar um gestor, temos os autoritários, 

os democráticos e os liberais. O ideal numa instituição bancária é que seja um gestor 

democrático e um pouco liberal dependendo das áreas de formação. Mas aqui o que acontece 

nesta instituição é que temos um gestor autoritário…” 

 

É? 

“Yah, e infelizmente isso não é muito bom porque acabas não (…). Vou dar um exemplo 

prático…” 

 

“(**)
18

” 

                                                           
18

 Este símbolo (**) significa que houve parte das entrevistas que os entrevistados pediram para não serem 

divulgadas.  
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“Numa situação como a que lhe contei, tens que esperar e não fazer nada e trata-se de 

situações em que nós podemos ajudar e isso não é muito bom nem para a instituição e nem 

para os colaboradores, porque não se desenvolvem as capacidades psicotécnicas da pessoa.” 

 

E qual é a sua justificação para o não? 

“O não, humm, porque tratando-se de uma instituição bancária primeiro, quando tu estás 

numa posição de liderança a primeira coisa que tens que te preocupar é com o RH que é com 

a situação dos trabalhadores, que é com o bem-estar dos trabalhadores e o bem-estar 

monetário vamos dizer assim.” 

 

“(**)” 

 

Então são as políticas das empresas. 

“Hum, não são as políticas das empresas, eu acho que tem a ver com o gestor. Porque o antigo 

Diretor por acaso nesse aspeto sempre acautelava a situação. Eu admiro esse senhor porque 

nesse aspeto era uma pessoa impecável, e democrático e liberal. Era uma pessoa que quando 

tinha uma situação conseguia chamar o trabalhador e mostrar que a pessoa errou e a pessoa 

acabava por reconhecer que de facto tinha errado e doravante vou agir assim, não 

simplesmente ser repreendido com ameaças… eu por exemplo já houve situações que eu quis 

sair da instituição mas se eu saiu vou ser perseguido porque eu estou a ocupar cinco pastas 

aqui, se eu saiu eles tem que contratar cinco pessoas. Têm que chamar um gestor informático, 

um…” 

 

E é remunerado pelas cinco funções que desempenha? 

“Devia, é mais uma violação que acontece. Porque pela lei são cerca de 30% de acumulo de 

cada função. Mas vamos dizer que é pelo amor a camisola até certo ponto ((risos)).” 

 

((Risos)) Então no final já me está dizer que aquilo que acima referiu como ser muito 

importante, que foi o salário, não é assim tão relevante para si, se não já cá não estaria a 

trabalhar. Porque afinal gosta é mesmo do que faz… 
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“((Risos)), por acaso recebi umas propostas no Standard Bank… Concorri para uma função 

que era gestor sénior na cidade de Maputo. A vaga era para uma pessoa infelizmente e 

estavam a concorrer umas 250 pessoas e eu fui eliminado no grupo dos últimos seis. Uma das 

coisas que acabou me… é até certo ponto a política do próprio banco. Porque está limitado 

porque quando trabalhas com agência única tens clientes limitados até certo ponto então o teu 

nível de campo de visão não é muito vasto.” 

 

Considera o seu diretor um bom líder?  

“Eu diria médio, não diria bom, eu diria médio.” 

  

A nível de caraterísticas ou competências como é que o descreveria? 

“Caraterísticas também diria médio. Porque um diretor tem que ter uma visão ampla de todo 

o… tens vários departamentos, tens vários responsáveis, tens vários diretores intermédios, a 

CCC tem a vantagem de ter um único Diretor intermédio para todas as áreas, eu por acaso. E 

muitas vezes nós não temos assim reuniões de concertação, geralmente são reuniões de 

resolução de problemas quando acontecem e quando o problema já está grave… como é o 

caso que nós estamos a passar agora. O sistema está parado á 2 meses. É triste, mas porquê? O 

normal numa instituição bancária, o sistema tem que estar parado no máximo… se houver um 

disaster recovery… quer dizer há um acidente e tem que arrancar com uma outra consola… 

isso também tem a ver com a parte financeira e essa parte também lhe transcende, tem a ver 

com a aquisição de aparelho firewall, é um aparelho que infelizmente é por encomenda e é 

uma encomenda que leva em média 6 meses. Agora enquanto espero esses 6 meses estou a 

procurar outros portes… tu quando estás nestas área tens que ter conhecidos de outros bancos. 

Isso é fundamental. E também procurar uma outra solução alternativa para que possa… 

porque no final das contas o trabalho está acumular, no dia em que as coisas vierem, tu não 

sais daqui, são 24 horas de trabalho, e ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então em termos 

de liderança eu diria que o atual líder é médio, não o vou classificar como bom.” 

 

E acha que ele está sempre disponível para atender os trabalhadores quando tem algum 

problema a nível profissional ou mesmo a nível pessoal? 

“Hummmm, eu acho que não.” 
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Acha que há muita formalidade? 

“Ah, não é mais formalidade, eu diria conflitos de interesse, ahhhhh (…) ele pode atender 

algo quando vê que tem uma pequena vantagem… Imagina que tem um colaborador, 

geralmente quem faz muito é o servente, eu não sei como é que ele faz a gestão dele mas ele 

está sempre a pedir emprestado dinheiro, ele até pode até dar, ele não fala pelos motivos 

óbvios, ele não pode falar, se fala é repreendido, epa ele dá pena porque ele é um jovem, por 

acaso temos a mesma idade embora a formação seja diferente e ele tem mais filhos em relação 

a mim, tem 3 ou 4 então…então essa parte ele atende quando as pessoas pedem na medida do 

possível. Por acaso eu recordo-me acho que foi em 2007 quis comprar um carro e queria um 

empréstimo mas fizeram tanta burocracia para alguém interno para conseguir um 

financiamento que eu disse, uff, nunca mais. Não havia interesse pra isso.” 

 

E pode-me dizer como é que acha que deveria ser um bom líder? 

“Hum, um bom líder. Eu tive a oportunidade de ter trabalhado em três organizações diferentes 

e depois num banco, então consigo ter um ponto… para moçambique, ou no caso da CCC 

primeiro tem que ser uma pessoa muito humilde; humildade não digo que tem chegar lá babar 

o trabalhador, não é por ai; Alguém que saiba ouvir, analisar e responder. Principalmente um 

gestor que saiba ouvir, penso que é uma das coisas mais importantes para um líder. Segundo, 

tem que ser democrático, imparcial porque a imparcialidade na tomada de decisões… tu 

podes ouvir um trabalhador, por algum lapso o trabalhador, o pai do trabalhador é seu 

concunhado sei lá, alguma relação extra familiar, tu acabas ficando pesado para responder a 

uma situação do trabalho, já vi uma situação dessas. Então tem que ser imparcial. Um outro 

ponto importante para um bom líder tem que ser uma pessoa dinâmica, capaz de responder as 

necessidades da organização e do trabalhador, alguém que seja aberto com a massa laboral, 

deixar que até o trabalhador mais fraco possa resolver o problema.” 

 

Pois, nunca se sabe, o facto de estar num nível mais baixo não quer dizer que não seja 

capaz… 

“Um exemplo prático de cultura de liderança, gestão que posso dar, é da empresa Colgate, 

aconteceu aqui em Moçambique. A colgate produzia colgate mas cada vez que produziam, 

tinham muito stock e não vendiam, as pessoas não compravam e a empresa começou a entrar 

em decadência. O que é que fizeram? Os gestores seniores reuniram-se, nós não estamos a 
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conseguir apanhar uma solução então vamos reunir com a massa laboral e explicar e tentar 

arranjar uma solução em conjunto. E a solução veio do faxineiro da empresa. Como? Nós 

produzimos mas não estamos a vender. E ele pediu a palavra, “eu tenho uma ideia a nossa 

pasta de colgate, o buraco que sai o colgate é muito fino, então é por causa disso, eu quando 

compro um colgate na minha casa fica dois, três meses com a mesma pasta, mas que tal se 

nós aumentássemos o raio de abertura?” E foi isso que fizeram e a Colgate, hoje abres e em 

uma semana a pasta acaba, e foi assim que a colgate se safou ((risos)).” 

 

((Risos)) Falou  da forma de ser do diretor e daquilo que deveria se rum bom diretor, 

porque é que acha que há essa diferença tão grande daquilo que é e daquilo que deveria 

ser? Acha que tem a ver com cultura? Ou com as caraterísticas pessoais? 

“Hum, é uma pergunta interessante. Ehhh, eu acho que tem a ver com as características 

pessoais, com o caráter, tem a ver com o status, quando uma pessoa luta para conseguir ter 

um status ou junta-se a alguém para conseguir isso… e tem a ver também com a vivência que 

pessoa teve. Como vou explorar isto? É mais ou menos isso: se tu sofreste quando eras 

bambino
19

 e conseguiste-te formar, ou alguém te abriu as portas e hoje tens uma formação 

quando tu olhas para outra pessoa, e estão juntos, tu achas que essa pessoa não devia estar 

contigo. Então há uma tendência a ser eee, passo a expressão, “nariz empinado” e espezinhar 

a outra pessoa. Pior ainda se há um poderio financeiro e pode até dar-se ao caso de a pessoa 

com menos possibilidades tenha boas ideias e boas soluções para a resolução de problemas 

mas uma pessoa destas acaba não recebendo, ou acaba não ouvindo exatamente por causa 

desse desnível, não falo de desnível académico, falo do desnível económico, financeiro como 

quem dizer posso… o que é um erro porque as vezes há pessoas que tem capacidades 

financeiras mas não têm capacidades intelectuais. E há muitos exemplos tanto aqui como fora, 

isso é muito comum.” 

 

Basicamente o que me falou é a questão do berço, que são pessoas que não tiveram 

posses, e quando estudam e evoluem acham que são os melhores?E acha que isto é muito 

comum em Moçambique? 

“Sim, eu acho que é ((risos)) um problema comum de muitos moçambicanos. Muitas vezes 

tem a ver com um caráter, vou-lhe dar um exemplo muito prático, por exemplo eu gosto de 
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 Criança.  
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me vestir de uma maneira muito simples, podes encontrar-me na rua ou no chapa
20

 e 

menosprezas. Tu vês um funcionário do Banco de Moçambique…” 

 

Desculpe estar a interromper mas por vezes isso tem a ver com as normas e a cultura da 

própria organização e particularmente no caso do Banco de Moçambique que tenho 

conhecimento faz parte da cultura organizacional, naquela organização foi estipulado 

que os funcionários têm que se apresentar no trabalho vestidos de uma determinada 

maneira… e noutras empresas há menos formalismo, cada um veste-se da forma que 

bem entender…  

“Não só, um exemplo prático. As tuas unhas, estás a ver como estás pintada?” 

 

Sim… 

“Tu no Mozabanco não trabalhas, no Banco Único não trabalhas.” 

 

Porquê? 

“Porque faz parte do código de indumentária do próprio banco. São acrílicas, unhas de gel… 

As moças não podem entrar pra trabalhar assim, isso tem a ver realmente com a cultura de 

cada empresa. Mas não me estava a referir a trajes, como fatos e isso, não é por ai, eu falo de 

caráter e personalidade. Podemo-nos encontrar com dois funcionários bancários numa reunião 

e estamos todos numa mesa de debate se vais pelo traje, vais dizer que aquela pessoa está bem 

vestido e a outra duma outra organização que está informalmente vestida que em termos de 

contribuições técnicas e práticas este último sobressai muito mais. Isto por um motivo muito 

claro, no Banco de Moçambique por exemplo há aquilo que devia ser comum em todas as 

organizações, tem que haver segregação de funções. Eu por exemplo não podia ser financeiro, 

não podia ser contabilista, isto é uma violação gravosa. Mas no Bando de Moçambique há 

pessoas que a função deles das 8 horas as 16 horas é só carimbar, e é só aquilo e ele não sabe 

fazer mais nada. Eu já chamei por exemplo alguns técnicos, quando tivemos um problema 

aqui e eu acebei vendo que o técnico não estava qualificado para realizar aquela tarefa, e 

trabalhava no Banco de Moçambique porque qualquer situação que não seja da área dele ele 

reporta a agência. Uma solução que até uma pessoa pode encontrar sozinha, eles vão se reunir 

6 pessoas. Então isso tem a ver com o caráter de cada pessoa.” 

                                                           
20

 Transportes públicos em moçambique. 
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Pois o povo moçambicano ainda vive muito das aparências. Penso que é um dos aspetos 

mais negativos, porque dão oportunidades as pessoas de acordo com o aspeto físico, se 

tem olhos bonitos se está bem vestida, como se isso fosse um fator que prediz se a pessoa 

tem ou não potencial. Por exemplo quando comecei a distribuir os papéis para o pedido 

de entrevistas nalgumas empresas, na semana passada fui a Mcel
21

 e com o calor que 

está fui de calças de ganga, uma sandália rasa e uma blusa. Depois de entregar o papel 

já me ia embora quando uma senhora que estava lá dentro na altura em que entreguei o 

papel, vem atrás de mim perguntar-me o que eu ia fazer lá? E eu disse que ia fazer um 

pedido de entrevista e ela disse-me logo que eu devia ter vindo de saltos altos e fato, que 

entretanto poderia passar algum diretor por ali e só pela forma que eu estava vestida 

teria logo curiosidade em saber quem eu era e que me poderia atender na hora. Para 

mim não fez qualquer sentido porque aquilo que eu sou e poderia contribuir não está 

ligado a minha forma de vestir, é ai então que eu vejo que as pessoas em Moçambique 

ainda vivem de aparências.  

“Ehhh, ehh, e ainda bem que tiveste esse exemplo, isso é muito comum…” 

 

É que isso nem se quer fazer sentido, imagina que é uma pessoa que não tem condições? 

O que é o caso da maior parte dos moçambicanos, então não lhe vão dar a oportunidade 

de falar só porque está vestido informalmente? Sinceramente.” 

“Exatamente, porque a pessoa, tu mal entras numa instituição é como se estivessem a fazer 

um scan. Eu lembro-me, através do teu exemplo, que quando trabalhava na Josina Machel 

numa sala de informática, eu era mais jovem e mais magro, agora estou mais fortinho… 

Haviam uns professores que entravam nessa mesma sala não olham sequer pra mim e quando 

passavam por mim não me cumprimentavam e pensavam que eu era um aluno qualquer… e 

depois ficavam admirados quando viam que eu trabalhava lá ((risos)). Por isso é que a parte 

em que as pessoas fazem uma leitura superficial é algo que é muito comum, idem quando se 

vai deixar currículos, pior. Hoje existem os currículos simplificados de uma única página, tu 

chegas e deixas o currículo e o próprio segurança pega no teu currículo e rasga, e já me 

aconteceu uma vez. E repara que um segurança não tem competências pera pegar no 

currículo.” 
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 Moçambique Celular. Empresa de Telefonia Móvel de Moçambique. 
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Mas porque é que se entrega um currículo a um segurança? Isto nem sequer faz parte 

das normas gerais. 

“Sim isso tem a ver com as regras de cada instituição, mas o normal seria deixar o currículo 

na área de RH, mas chegas numa Mcel e querem que deixes na receção, e ai por vezes não se 

recebe um feedback. Há até pessoas que na própria empresa pegam nos currículos e dão um 

outro destino, por isso faz parte da sociedade em que vivemos.” 

 

Pois é verdade, e pronto chegamos ao fim da nossa entrevista muito obrigada pela 

disponibilidade. 

“De nada e boa sorte.”   
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ANEXO 9 

 

ENTREVISTA Nº 7 

Realizada em: 07-01-2013 as 12h30 

Local da entrevista: Barclays (SEDE) 

Duração da entrevista: 10 minutos e 52 segundos 

 

Nome: Formosa Muianga – “FM”  

Idade: 52 anos 

Naturalidade: Xai-Xai, Gaza 

Formação Académica: Frequência no Ensino Superior em Gestão de empresas 

Empresa: Barclays 

Função: Gerente  

 

A quanto tempo exerce a sua função atual? 

“Sou Gerente de banco a mais de cinco anos.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“O que é que me dá mais satisfação? Sabe… Olha, nós trabalhamos da seguinte maneira, 

temos metas para cumprir não é?”  

 

Sim…  

“Então a pessoa só fica satisfeita quando consegue atingir as metas e fica satisfeita quando 

consegue gerar lucros para o banco. Então essa é que é a satisfação de um dirigente, quando 

está num local onde foi dado metas para cumprir e gerar lucros, então um dirigente tem que 

cumprir as metas e ficar satisfeito quando consegue ter lucros. Então essa parte é que tem que 

ser a satisfação de um gerente.” 

 

E quais é que acha que são as qualidades ou competências que um bom gerente deve 

ter? 

“Bom, um bom gerente tem que saber liderar porque trabalha com… com pessoas, então tem 

que saber como lidar com essas pessoas, tem que ter espírito de equipe para evitar conflitos no 
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meio de trabalho. Quando um líder tem eeee… tem sentimento de trabalhar em equipe, nunca 

há conflitos.” 

 

E qual é que acha que é a sua responsabilidade na motivação dos seus colaboradores? 

“Bom. Para motivar os trabalhadores sabes… é a coisa mais complicada. O trabalhador sente-

se motivado pelo salário não é? Então…”  

 

Então acha que os colaboradores dão mais importância ao fator salário, do que ao 

trabalho em si?  

“Não… quando a pessoa sai de casa e vai pedir emprego e quando consegue emprego fica 

satisfeito em saber que pelo menos estou a trabalhar, não é?”  

 

Sim…  

“Porque não há quem fique satisfeito em saber que vai ficar em casa. Toda a gente fica 

satisfeita por estar a trabalhar, mas o que é que acontece? É que no meio do trabalho tem que 

existir uma retribuição que é então o salário. Então há pessoas que podem achar que estão a 

trabalhar… e pelo trabalho que fazem não estão a ser recompensados porque se calhar o 

salário não é aquele. Mas não vai deixar de vir ao serviço porque é aquilo que está conseguir 

ter. Mas eeee… a pessoa fica motivada… pode ficar motivada pelo ambiente do trabalho mas 

não basta só o ambiente de trabalho como também o salário conta muito, conta muito 

porqueeee… as pessoas em algum momento deviam receber consoante o seu desempenho né? 

A pessoa teve um bom desempenho durante um ano no exercício das suas funções, então no 

final daquele ano é avaliado… A avaliação é semestral, então avalia o primeiro semestre, 

avalia o segundo semestre, então depois da avaliação a pessoa sabe que atingiu um x, então na 

base daquela avaliação que teve… então tem que se gratificar a pessoa não é?” 

 

Sim, sim. 

“É verdade que nós dávamos sempre bónus aos trabalhadores, outros recebiam por mérito, os 

outros recebiam por escalão dependendo do desempenho de cada pessoa. Isso motiva mais o 

trabalhador, fica mais motivado em trabalhar quando sabe que se eu conseguir atingir as 

minhas metas vou ter um, penso que os trabalhadores ficam satisfeitos com isso.” 

 



135 
 

E quais é que são as características ou competências que os gestores moçambicanos têm? 

“eeee… é que essa parte de gestor depende de cada um. É que estás aqui, podes apanhar 

respostas ou um ambiente diferente enquanto estamos no mesmo banco. Ir pra um outro banco 

e apanhar o gerente com uma maneira diferente de ser já diferente. Então há aqueles que… 

que se acham autoritários, porque é gerente acha que é o dono de tudo, então isso acontece e 

acontece de verdade… mesmo nós entre colegas quando estamos num ambiente de de de, de 

gerentes conseguimos notar que, esta acha-se mais que… olha para nós e acha que somos… 

mas temos o mesmo nível, somos da mesma linha mas até esquece que faz parte da mesma 

linha, então quer mostrar que é melhor que os outros. Há pessoas assim, penso que seja o 

caráter da pessoa, cada um tem o seu carater.”  

 

Não acha que tem a ver com a cultura? Por exemplo quando dizem que as pessoas do 

norte são mais autoritárias, as do sul... 

“eeee, também o carater da pessoa conta. Porque pode ser sul e ter aquela maneira de ser, e 

também ser do norte e ter aquela maneira de ser. Então essa história de cultura… a cultura 

muitas das vezes eeee… estás a ver o ambiente onde vivemos né?” 

 

Sim, sim, sim… 

“Você se está educar o seu filho pra ser humilde dentro da sua família, vai ser assim. Pode ser 

do norte, pode ser do sul, mas se estás educada de uma maneira humilde vai ser assim, não vai 

mudar porque é do norte ou do sul. Portanto eeee, a cultura tem a ver com… a pessoa onde 

cresceu, qual foi a educação que teve desde a infância até… E isso conta muito. Se a pessoa 

sempre teve uma boa educação, desde o início os pais souberam educar e não só, a pessoa 

também não ser rebelde… Você pode educar os filhos mas depois tornam-se rebeldes, e tu já 

não consegues mais, mesmo que lute… Mas, no, no, no, não tem muito a ver. Há 

características das pessoas. Há pessoas muito orgulhosas, são características das pessoas.” 

 

Ok. E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“Hum, eu criei um ambiente para que as pessoas se sintam a vontade…” 

  

Reparei que tem a porta aberta…  
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“Sim, sim, tenho sempre a porta aberta, nem sequer fecho e não estou habituada, não consigo 

ficar fechada aqui dentro, já habituei que tenho que ver as pessoas. Já me habituei que tenho 

que ver as pessoas, e as pessoas também quando chegam aqui, não tenho secretária, a pessoa 

chegou, se quer falar comigo, entra diretamente no meu gabinete. As pessoas chegam e 

consoante a disponibilidade são recebidas, então as pessoas estão a vontade porque eu criei 

esse ambiente de trabalho para que assim se sintam. Uma vez e outra faço encontros só de 

bate-papo, então esses encontros são para que as pessoas digam, o que sentem, o que acham, 

que está bem e o que é que não está. Para que agente possa corrigir, então tem que ser um 

encontro de conversa. Assim as pessoas quando não estão bem também vêm ter comigo e 

dizem, ah, senhora gerente, eu não estou bem por causa disto, disto e disto, então as pessoas 

estão tão habituadas que quando tem um problema, mesmo que seja um problema pessoal e 

acham que ultrapassam as capacidades delas pedem para falar comigo, então nesse caso eu 

dou a minha opinião. E não foi este ambiente que eu encontrei aqui. Mas eu criei este 

ambiente para as pessoas estarem a vontade e não há grupinhos, porque quando o líder é mau 

reflete-se nos trabalhadores, as pessoas dividem-se há um grupo que se entende, há um outro 

que não se entende, aqui não há grupos. Eu também criei condições para tal, não criei 

afinidade com certas pessoas, para mim todas as pessoas aqui são iguais aqui dentro e têm 

tratamento igual. Acho que é por isso que eles também se sentem a vontade, quando as coisas 

não estão bem, também digo a todos, e exijo aquilo que eu quero e sou amiga de todos mas 

tenho limites em relação ao trabalho. Basta que as pessoas me apresentem o trabalho não 

tenho problemas, e eles sabem, é por isso que está todo mundo a vontade porque sabem que 

eu só quero que eles cumpram com os objetivos, se o fizerem não tenho problemas nenhuns, 

mas se não fizerem o que quero ai sim.”  

 

E acha que os colaboradores se sentem bem com este ambiente?  

“Sim, eles próprios comentam, eu oiço tudo isso do lado de fora.” 

 

E pronto chegamos ao final da nossa entrevista muito obrigada por me ter concedido 

este tempo. 

“De nada e boa sorte.” 
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ANEXO 10 

 

ENTREVISTA Nº 8 

Realizada em: 08-01-2013 as 12h30 

Local da entrevista: Ernest & Young, Edifício Petromoc   

Duração da entrevista: 11 minutos e 41 segundos 

 

Nome: Iara Isidora Pedro da Silva – IS  

Idade: 23 anos 

Naturalidade: Nampula 

Formação académica: Licenciada em Gestão e Finanças 

Empresa: Ernst & Young 

Função: Consultora financeira 

 

Percurso profissional: “A minha primeira experiência profissional foi como assistente de um 

professor meu de macro economia, fique dois anos como assistente isto foi em 2008. E em 

2010 entrei pra Ernest & Young como estagiária no departamento de auditoria externa fiquei 

lá durante três meses e no quarto mês fui contratada e fiquei no departamento de auditoria 

externa durante um ano, de 2010 até 2011. Em 2011 pedi transferência para o departamento 

de consultoria financeira que me encontro até agora. Estou nesta empresa a dois anos.” 

 

E qual é que acha que seria a melhor empresa para trabalhar em Moçambique? 

“Humm, essa pergunta pode ser respondida pessoalmente em duas óticas, na primeira eu 

considero a Ernest & Young como o meu primeiro emprego depois de sair da faculdade e o 

meu objetivo pessoal é daqui á alguns anos ser uma consultora financeira independente. 

Pessoalmente, eu sempre quis trabalhar numa multinacional de consultoria e penso que estou 

na melhor empresa, porque considero a Ernest & Young em Moçambique a melhor empresa 

de consultoria. E em termos salariais e porque nós também fazemos algumas pesquisas 

salariais, da comparação que se faz do mercado penso que alguns bancos tais como, o Banco 

Único, a Rio Tinto, em termos salariais penso que são empresas competitivas.” 

 

E qual é que acha que é o principal fator motivacional, o salário ou o trabalho em si? 
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“Eu neste momento não trocaria a Ernest por nenhum outro trabalho.” 

 

Mesmo que numa outra empresa lhe oferecessem um salário melhor? 

“Mesmo assim continuaria aqui, primeiro porque estou a aprender e antes de ganhar muito 

dinheiro quero ter um domínio daquilo que faço e gosto e acho que estou na melhor empresa. 

Não me vejo a trocar, neste momento da minha vida, o conhecimento pelo dinheiro.” 

 

E os diretores da sua empresa contribuem para as melhores condições de trabalho? 

“Com certeza. Eu sinto que há uma preocupação constante em tornar pelo menos o ambiente 

de trabalho bom, eles dão-nos formações constantemente, temos acesso a ferramentas de 

trabalho muito importantes. Temos acesso e contactos com colaboradores em empresas 

internacionais e também a natureza do nosso trabalho deixa-nos em contacto com várias 

pessoas de vários ramos. Eu acho que internamente existe essa preocupação.” 

 

Todos os diretores são moçambicanos? 

“Sim, com exceção---. É assim a terminologia que nós usamos são os partners, a nossa 

empresa em termos internacionais diz que temos que ter partners locais. O Ismael que é o 

PCA em Moçambique e ao mesmo tempo diretor de um departamento de fiscalidade é 

também moçambicano, o diretor do meu departamento é moçambicano, com exceção da 

auditoria é que temos dois diretores portugueses.” 

 

E acha que os Diretores são bons líderes? 

“Espetaculares. Da auditoria, não posso falar muito porque estive la por pouco tempo mas o 

meu atual é uma pessoa inteligente com um espirito de liderança bom. Eu acho que é 

suficiente na verdade pode não ser assim tão bom quanto o Ismael.” 

 

E então falando do seu PCA, a que se referiu, acha que ele se mostra disponível para 

ouvir sugestões e opiniões dos colaboradores? E com a vida pessoal dos colaboradores? 

“O Ismael toma chá com os trabalhadores na copa… o Ismael conhece o nome de todos os 

trabalhadores e trata as pessoas pelo próprio nome, é uma pessoa extremamente acessível… 

Não sei se pelo facto dele ter crescido nesta empresa, ele fez a carreira profissional toda 
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dentro desta empresa, talvez por isso é que ele consegue ter essa abertura com os 

trabalhadores mas é sem dúvidas uma pessoa impecável.” 

 

E preocupa-se com a vida pessoal dos colaboradores, quando precisa, no sentido de 

quando têm um problema pessoal e vão falar com ele, ele mostra-se disponível a ajudar? 

“Com certeza, eu por exemplo casei-me e volta e meia quando nos encontramos ele pergunta 

se o meu marido está bem e se está tudo bem, é uma pessoa muito atenciosa e é com todos 

desde o nível mais baixo ao de cima. Ele consegue chegar de manha a empresa e conversar 

com a rececionista com a secretária e com todos, é um bom líder.” 

 

E é capaz de me descrever o que acha que deveria ser um líder moçambicano 

excecional? 

“Hm, por exemplo… Tem que haver um meio-termo, temos que ser competentes, técnicos e 

também tem que haver uma parte humana. O que eu sinto é que a nível cultural nós somos… 

Precisamos de um certa pressão pra conseguirmos atingir um certo objetivo. O chefe tem que 

estar sempre presente.” 

 

Então encara o autoritarismo como algo necessário? Visto que me disse que sente que os 

colaboradores precisam de ter alguém sempre por cima deles? 

“Eu acho que não, ou depende muito do staff com quem se trabalha, eu acho que acima de 

tudo um líder tem que conseguir analisar e saber com quem é que trabalha e se a forma como 

ele tem estado a trabalhar demostra que os seus colaboradores não têm respondido aos seus 

objetivos, eu acho que ele pode ser mais autoritário.” 

 

E sobre as outras empresas em Moçambique, daquilo que tem conhecimento, acha que 

estas caraterísticas que me descreveu são comuns aos líderes moçambicanos no geral? 

“Das empresas por onde eu passei eu senti um pouco de tudo. Ou seja, eu senti em algumas 

empresas a ausência de alguma de forma de alguns líderes, e um total desconhecimento entre 

as partes ou seja o líder só sabe que tem que assinar isto e acabou. E existe um gelo entre o 

colaborador e o líder. Noutras empresas por outro lado, sem querer falar mal dos líderes 

moçambicanos, são menos exigentes. É uma opinião muito pessoal.” 

 



140 
 

Muito obrigada, chegamos ao final da nossa entrevista. 

“De nada Marlene e boa sorte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

ANEXO 11 

 

ENTREVISTA Nº 9 

Realizada em: 09-01-2013 as 9h30 

Local da entrevista: PSI- Escritório Av. Kim Il Sung 

Duração da entrevista: 31 minutos e 10 segundos  

 

Nome: Sérgio Eduardo Chussane – SEC  

Idade: 35 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Finalista da Licenciatura em Gestão de Empresas 

Empresa: Population Services International - PSI 

Função: Gestor 

 

Experiência profissional: “Tenho mais de 10 anos de experiência a trabalhar como gestor, 

tanto a nível de programa, como estou agora como Diretor de um programa específico, já fui 

Diretor de todas as operações da PSI, já fui diretor regional norte (Zambézia, Nampula, Cabo 

Delgado e Niassa). Já fui Diretor provincial de duas organizações, tanto da PSI como de uma 

outra organização que também está presente em mais de 50 países. Já fui diretor distrital.” 

 

O que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das funções como gestor? 

“Bem… essa pergunta é um tanto quanto complicada. Porque existe aquilo que é, do meu 

ponto de vista ajudar as organizações a alcançarem os seus objetivos… naturalmente esse é o 

objetivo primário, como gestor. Mas tem uma segunda componente que é uma componente 

humana, que é a minha realização pessoal que é saber que estou a contribuir para algo que é 

importante para a sociedade e o facto de puder influenciar a vida de muitas pessoas que 

trabalham comigo diretamente, que são meus subordinados, e portanto influenciar tanto 

profissionalmente como a nível pessoal. Porque o gestor, para além da componente de ser 

líder, tem que ser exemplo para muitas outras coisas. E isso acaba exigindo um pouco mais de 

mim, e tentar ser um modelo que os outros possam querer replicar e querer aprender. 

Portanto, como eu disse é uma pergunta um pouco complicada de responder porque envolve 
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várias vertentes, a vertente profissional e a vertente humana, a vertente pessoal, que é a minha 

realização e por ai em diante.” 

 

Disse-me que trabalhou em várias províncias do país, gostaria de saber se adotou 

sempre o mesmo estilo de gestão? 

“Penso que a heterogeneidade de Moçambique faz com que o país seja um, mas que sejam 

muitos. Moçambique é um mas são muitos ao mesmo tempo e isso faz com que haja 

necessidade da pessoa ter que adotar vários modelos de liderança. As culturas de cada região 

influenciam muito naquilo que é a formação da pessoa e quando me refiro a formação da 

pessoa refiro-me a formação humana e não a formação profissional. Os currículos académicos 

não têm muita diferença, mas há sempre uma necessidade de saber ser e saber estar em cada 

parte do país. A minha experiência no distrito foi muito importante porque definiu muito 

aquilo que é a componente humana. As pessoas que vivem no distrito, o nível de 

oportunidades que têm são muito reduzidas e isso faz com que as pessoas sejam um pouco 

mais lentas tanto na perceção como na realização das tarefas, porque a própria dinâmica no 

distrito é muito lenta. E para alguém que sai do Maputo, e vai para um distrito como Milange, 

que é mais Malawi que Moçambique, tanto que se usa mais a moeda do Malawi do que o 

metical… eu vivi três anos e meio em Milange, e o ritmo que trazia de Maputo, naturalmente 

tive que reduzir quando lá cheguei, porque senão eu estaria num nível e a exigir coisas as 

pessoas que não estariam em condições de me dar no nível em que eu queria. Então uma das 

lições que eu aprendi durante a minha vida, é que ao invés de ficar no nível de cima e exigir 

as pessoas que subam até ao teu nível… as vezes temos que baixar de nível para estar no 

mesmo nível que os outros estão para que eles se possam identificar e evitar aquela barreira, 

que são naturalmente as diferenças que existem. Então as pessoas têm que se identificar 

imediatamente e depois percorrer um caminho juntos, porque facilmente se consegue 

influenciar alguém a subir, do que simplesmente tentar puxar a pessoa, exigir que a pessoa 

suba por si só. Porque também pode-se estar a falar de coisas que as pessoas não sabem, não 

conhecem, não têm capacidade, e torna-se muito difícil, então é mais fácil baixarmos de nível 

para nos igualarmos aos colaboradores, criar algumas ligações e identificações, para que a 

pessoa se possa abrir e confiar em si e aceitar subir em conjunto para o nível que eu quero, e 

naturalmente que isto leva muito tempo, não é algo que se consegue fazer em uma semana, 

um mês ou dois meses. É um processo que com os seus altos e baixos, porque é muito difícil 
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as pessoas mudarem, ah,… sinceramente falando eu nem sei se as pessoas mudam. Mas as 

pessoas podem adotar novas formas de realizar tarefas mas tendo sempre como base aquilo 

que sempre fez e como era. Mas na medida do possível tentámos influenciar para que possam 

melhorar e atingir melhores resultados. Então, sim, sempre houve a necessidade de adaptar os 

modelos de liderança no local por onde passei (…) Algo particular de Nampula que eu 

aprendi logo que cheguei, onde eu estive como diretor regional, é o facto de que o povo 

macua nunca diz não, e o facto de concordar nem sempre significa que vai fazer. Então pode 

dizer que sim, porque não aprendeu a dizer não, mas não significa que concorda e nem que 

vai fazer aquilo. Então, uma coisa que aprendi estando lá é que por mais que a pessoa diga, 

sim compreendi, tem que fazer um follow up imediato e nunca ficar descansado e pensar que a 

pessoa vai fazer… Mesmo sabendo que não vai fazer ou que não concorde, diz sempre que 

sim. Então isso fez com que eu tivesse que falar com as pessoas, instruir as pessoas e tivesse 

que imediatamente fazer o seguimento para garantir que de facto as coisas iriam ser feitas… e 

apoiar, estando sempre lá, fazer um job training, mostrar a pessoa, que aquilo que eu quero é 

isto, tentar imprimir essa dinâmica para que assim as coisas pudessem acontecer e isso já é um 

trabalho a dobrar porque tinha a componente de gestor ou líder, e a componente de 

implementador, da pessoa que faz ao mesmo tempo. Então o gestor tem que também ser 

implementador, sendo que por um lado isso é mau, porque pode atrasar o alcance dos 

resultados, porque para além de dar instruções para que as pessoas realizem as tarefas, tem 

que estar presente para fazer o acompanhamento imediato, enquanto isso podia-se estar a 

realizar outras tarefas. Mas por outro lado é bom porque também se aprende, cada interação é 

um momento de aprendizagem.” 

 

E qual é que acha que é o fator mais importante na motivação, o salário ou o trabalho 

em si? 

“A motivação primária é o salário, naturalmente.”  

 

Porquê?  

“Porque, humm, repare, são poucas as pessoas que estão a trabalhar na sua área de formação 

aqui em Moçambique. Exceto, professores e o pessoal da saúde. E mesmo assim há muitos 

médicos que não exercem, estão a trabalhar como gestores de uma organização, 

principalmente agora com a crescente onda das ONG’s, há médicos há gerirem programas de 



144 
 

saúde mas a não exercerem as atividades como médicos. Há muitos enfermeiros, formados 

como enfermeiros ou como técnicos de saúde, a trabalharem em áreas que não são 

necessariamente de saúde. Da mesma forma que vejo muitos agrónomos a trabalharem nos 

bancos, no caixa, no atendimento ao cliente, porque o que acontece é que as organizações 

hoje em dia, há umas que dependendo da área, contratam pela formação da pessoa mas muitas 

delas, e pode reparar que no caso de Moçambique a maior parte delas que estão a trabalhar, 

formaram-se a trabalhar. Que é também o meu caso, eu já trabalho a sensivelmente 18 anos, 

mas estou a fazer a minha formação académica ao longo do meu percurso profissional, ou seja 

ao mesmo tempo, porque por diversas razões não tive a oportunidade de estudar antes, mas 

nunca desisti, quis sempre voltar a escola e tenho a sorte de estar a fazer algo que vem 

complementar aquilo que eu já sou, porque eu já me considero um gestor, e então tenho a 

vantagem de poder aliar a teoria da academia com a prática. Mas é um outro desafio, porque 

se por um lado isso ajuda, por outro lado é um desafio na interação com o docente, porque 

temos sempre algo a dizer… E há docentes que não vêm isso com bons olhos. É como se 

estivéssemos a desafiar, e por outro lado chego a ter maior e melhor literatura que o próprio 

docente, porque eu não sou licenciado mas tenho muitos livros sobre gestão, uns de gestão 

académica, e outros escritos por vários gestores que foram partilhando as suas experiências 

nesta área. Mas esta é a realidade do país. É exatamente isto que acontece, então a primeira 

motivação é essa, e vemos por exemplo alguém que trabalha na área de administração e 

forma-se em recursos humanos, e vemos pessoas que trabalham na área da saúde (…) Por 

exemplo tenho um oficial de aconselhamento de saúde, que explica sobre o teste do HIV, e 

está-se a formar em administração, poderia estar a formar-se numa área de saúde, então é por 

isso que digo que a maior motivação é o salário, naturalmente que as pessoas têm famílias e 

tem contas por pagar, mas como gestor, isso vária muito. Mas eu acredito que o gestor 

contribui muito nesse aspeto, pode contribuir para que as pessoas tenham como motivação o 

trabalho…”  

 

Então qual é que acha que é a responsabilidade do gestor na motivação dos 

colaboradores?  

“É grande. Senão mesmo primária. Porque existe a relação direta, considero a motivação 

primária, o eu procurar emprego porque preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. E a 

segunda motivação é o facto de eu ter conseguido um emprego, trabalho e começar a gostar 
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da área em que estou a trabalhar, e achar que posso fazer mais e melhor. Mas a organização e 

os líderes têm um papel acrescido nesse processo, que é criar um ambiente saudável dentro da 

própria organização para que o trabalhador sinta que tem espaço para contribuir, criar e 

crescer na organização. Eu como líder posso influenciar o colaborador a interessar-se até mais 

em aprofundar e decidir que até pode fazer uma especialização na área em que trabalha 

porque de facto é interessante e porque gosta. Mas o ambiente organizacional contribui muito, 

essa relação que o gestor tem com o próprio colaborador, acaba influenciado bastante nesse 

processo. Se o gestor é mau, como pessoa, o colaborador acaba estando ali só por estar e essa 

coisa do mau acaba ganhando mais peso e torna-se uma distração muito grande para os 

aspetos positivos que o próprio colaborador poderia portanto valorizar e dar primazia nesse 

processo e a organização acaba por perder porque vai estagnar. As pessoas, as pessoas 

acabam fazendo aquilo que o líder diz para fazerem… mas não existe a componente da 

criatividade, da imaginação, e de trazer o diferente… eu pessoalmente gosto de dar bases e as 

pessoas tem que ser criativas.” 

 

Pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“Numa linguagem mais usual eu diria que somos, bradas
22

. E o reflexo disso é o facto de eu 

ter estado a trabalhar no departamento de operações como gestor de operações e ter havido 

pessoas que estavam a trabalhar lá comigo, que quando eu passei para este novo 

departamento, elas ficaram la pouco tempo e fizeram de tudo para virem trabalhar comigo. 

Mais pelo à vontade que eles têm comigo e eu considero-me um líder democrático mais com 

tendência a liberal porque no processo de seleção das pessoas, eu gosto de selecionar pessoas 

que demonstrem potencial de autonomia porque esse é um dos fatores fundamentais para 

mim. Eu não gosto de fazer micro management, eu quero pessoas autónomas, que possam 

executar as suas tarefas de forma livre, aberta, que tenham capacidade de poder executar sem 

que alguém esteja lá a controlar diariamente. Neste momento estou a liderar uma equipa 

muito pequena e penso que quando a equipa é pequena exige mais porque não significa que o 

trabalho é pouco, exige mais na medida em que todos temos que fazer um pouco de tudo e se 

não tivermos pessoas autónomas, haverá a necessidade de ter alguém sempre a supervisionar 

o trabalho e essa pessoa tem outras tarefas. Então nós não podemos nos dar o luxo de ter 
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pessoas que estão sempre a espera das ordens… e o meu estilo de liderança é esse, eu gosto da 

democracia porque a maior parte das decisões são tomadas em conjunto, sendo que existem as 

decisões que são consideradas estratégicas que têm a ver com o direcionamento da própria 

organização, que tem a ver com a missão, com os valores que é preciso reforçar… há 

momentos em que há tendência de desvios e nestas situações não há democracia porque 

somos uma organização, temos uma visão, temos objetivos que devem ser alcançados e 

alguém tem que controlar e garantir que isso vai ser cumprido. Mas há espaço para cada um 

dar a opinião, desde o momento que me apresente resultados. Prova disso é o facto de eu não 

estar preocupado se a pessoa está aqui ou não, eu trabalho com base em resultados…”  

 

Então independentemente da hora em que o funcionário começa a trabalhar, ou as 

horas que faz no trabalho isso não interessa, apenas lhe interessam os resultados?  

“Sim, porque eu faço uma gestão por objetivos, definimos claramente aquilo que são os 

objetivos…”  

 

Mas esse estilo de gestão é típica da organização ou é uma prática adotada por si?  

“É o meu estilo de gestão, porque nesta organização há muitas pessoas preocupadas em saber 

se o funcionário veio ou não veio e eu reparo muito nisso. Por isso, esse estilo de gestão é 

próprio meu, porque eu não estou preocupado se vem ou não, eu quero apenas informação, 

quero que o colaborador me envie uma sms a dizer que hoje vai trabalhar em casa, ou onde 

achar que lhe convém. Mas no dia e a hora que combinamos que ele deve apresentar os 

resultados, não quero ouvir desculpas para um trabalho mal feito. Mas tento enfatizar que o 

estar aqui é vantajoso porque tem apoio, tanto dos colegas, como o meu apoio, porque o 

trabalhar em casa tem uma desvantagem, que é o não ter a contribuição dos outros, e no dia 

em que eu quero o trabalho feito não é ainda para rever, eu quero o trabalho feito e com 

qualidade. Eu não gosto de receber coisas e ter que resolver, então se eu tenho que rever o teu 

trabalho e dar-te inputs para poder trabalhar de novo, tem que me procurar antes do prazo que 

eu estabeleci. Se o teu prazo é o dia 15, procura-me no dia 12 ou 11, eu dou os inputs e tem 

tempo para fazer as alterações. Mas dia 15 é dia 15, quero o trabalho feito a 100% e não 

aceito desvios. É por isso que o meu modelo de liderança é bom, porque dou liberdade as 

pessoas, mas de muita responsabilidade, porque os riscos de atrasos são maiores. Se você tem 

que receber o trabalho sem qualidade e ter que fazer alterações e tem que se estabelecer novos 
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prazos --- Por isso esse modelo de liderança exige que haja um staff capaz, competente e é 

autónomo e são coisas que se constroem.” 

 

E de acordo com a cultura moçambicana quais é que acha que são as competências que 

os líderes moçambicanos têm? 

“A maior parte das empresas moçambicanas tem um estilo de liderança autocrático. Mas isso 

é histórico, desde o colonialismo… fez com que as pessoas esperassem sempre por ordens, 

logo a seguir a independência que tínhamos um estado de gestão centralizado em que também 

o modelo de liderança era autocrático. E naturalmente que esse processo leva tempo para 

mudar. Depois da morte de Machel, o presidente Chissano introduziu um modelo de gestão 

diferente, que foi interpretado como o modelo do “deixa-andar”, mas não, ele estimulava a 

criatividade, dava espaço para as pessoas criarem, mas porque nós estávamos habituados a 

receber ordens, esse novo modelo de liderança foi mal interpretado. Mas era simplesmente um 

modelo diferente, porque o presidente Chissano é um diplomata, e a formação de um 

diplomata não tem nada a ver com a do presidente Machel, o presidente Machel liderava o 

país como se estivesse a liderar um quartel. Não pode ser, as pessoas tinham até medo de 

apontar a Ponta Vermelha
23

. Então penso que tudo tem a ver com a mudança, e com o novo 

presidente há mudanças. Mas a medida que o setor privado vai ganhando mais espaço as 

coisas vão mudando, porque repare, o maior empregador neste momento no país, é o estado 

mas esse papel tem que inverter, e vai inverter. Com o crescimento económico, com os 

investimentos estrangeiros e o fortalecimento do setor privado, o estado deixa de ter um papel 

preponderante na economia, e portanto o estado vai mantendo a sua função de órgão 

regulador, mas as leis serão ditadas claramente pelo setor privado. Nós temos situações em 

que o estado intervém diretamente em benefício dos mais desfavorecidos naturalmente, 

criando por exemplo, a isenção de algumas taxas, na importação do trigo, subsidiando os 

combustíveis. Mas isso é uma coisa que tem que mudar, e muda com o setor privado robusto 

significa que o setor privado contribui mais para a economia, o que reflete numa maior 

empregabilidade, que haja menos pessoas a dependerem diretamente dos subsídios do estado. 

E a medida que isso for acontecendo, as transformações vão acontecendo a todos os níveis, 

mesmo até no estilo de liderança porque o estilo de liderança estatal é diferente do estilo de 

liderança no privado. O nível de exigência no setor estatal é muito maior do que o nível de 
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exigência no setor privado. Então basicamente é isso, eu acho que os modelos de liderança 

vão mudando, e o setor privado sabe claramente que deve manter o seu staff motivado, tem 

que estar atento a todos esses aspetos fundamentais para que haja uma maior e melhor 

produção.” 

 

E o que é que acha que deveria ser um estilo de liderança organizacional moçambicano 

excecional? 

“Bem como disse, o setor privado daqui à trinta anos vai tomar conta do país, e esse estilo de 

liderança autocrático vai não só mudar, como desaparecer. E em segundo lugar, a nossa 

geração e a que virá, faz parte de um modelo de liderança não autocrático, porque os nossos 

conceitos são completamente diferentes. Nós não temos uma ligação muito direta com a 

independência, nem com esse passado, é então por isso que nós já estamos a inovar e os 

nossos filhos vão fazer muito melhor ainda. E a medida em que os tempos forem passando, há 

estudos a acontecerem, como a sua tese, que amanha podem ser objeto de estudo, em que as 

pessoas vão aprender, e tu vais apresentar modelos de liderança atuais e os que aconselham e 

eles também vão aprender com base nisso. E esse autocrático gradualmente vai 

desaparecendo, e as empresas que quiserem manter o estilo autocrático não vão conseguir 

reter e nem manter o staff de qualidade. Porque o staff de qualidade é uma pessoa competente, 

que quer ser criativa, que quer espaço para criar, imaginar, e implementar e é uma pessoa que 

vai trabalhar por resultado e não vai aceitar o micro management.” 

 

E acha que os colaboradores sentem-se bem com esse modelo de liderança? Sentem-se a 

vontade com o espaço que lhes é dado para criar? 

“A história conta que as pessoas estão habituadas a receber ordens, porque no passado do seu 

último trabalho por exemplo tiveram um líder autocrático, o que faz com que eles tenham 

medo até de pensar. E porque das vezes em que cometeram erros tiveram uma repreensão 

muito severa, ele passa a ter medo de cometer erros. Se eu estivesse numa situação dessas, eu 

teria que dividir a responsabilidade com alguém, e nada melhor do que dividir a 

responsabilidade com o meu líder. Então se ele me diz com clareza, o que fazer, como fazer, 

onde fazer, quando fazer, a partir desse momento se eu falhar, quer dizer que falhamos os dois 

porque só recebi ordens.” 
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E chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigada pela sua contribuição e 

disponibilidade. 

“De nada, disponha sempre e boa sorte.” 

 

Obrigada. 
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ANEXO 12 

 

ENTREVISTA Nº 10 

Realizada em: 09-01-2013 as 10h30 

Local de entrevista: PSI- Escritório Av. Kim Il Sung 

Duração da entrevista: 4 minutos 

 

Nome: Lúcia Adérito – LA  

Idade: 36 anos  

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Ensino Médio na área de pesquisa 

Empresa: Population Services International - PSI 

Função: Oficial de Pesquisa 

 

Percurso Profissional: “Trabalho na PSI á um ano e meio.” 

 

Na sua opinião qual seria a melhor empresa para trabalhar em Moçambique? 

“Bem, eh… (…) Sempre foi o meu sonho trabalhar no banco de Moçambique.” 

 

Porquê? 

“Por causa de tudo que está á volta, as facilidades que eles têm, o financiamento (…)” 

 

Ok, acha que o seu diretor contribui para criar melhores condições de trabalho? 

“Para trabalhar… o ambiente de trabalho como pode ver é saudável e eu acho que nesse 

aspeto (…)” 

 

Mostra-se disponível para ouvir sugestões? Se quando há problemas no trabalho ou á 

nível pessoal também é uma pessoa que procura apoiar? 

“Sim, sempre. Ele acima de tudo é amigo, não tenho problemas nenhuns em dizer isso e acho 

que os meus colegas concordam… então falando deste nosso diretor, particularmente ele tem 

essas qualidades.” 
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E o ambiente de trabalho criado pelo diretor é agradável? 

“Eu acho que sim, eu acho que sim… é verdade que no nosso dia-a-dia existem pequenas 

rixas mas procuramos sempre transpor isso… e é saudável o ambiente.” 

 

E considera o seu diretor um bom líder? A nível de competências como é que o 

descreveria? 

“Proativo, humm… Humano, acima de tudo.” 

 

E qual é que acha que deveriam ser as competências que um bom líder deveria ter? 

“Eu acho que a qualidade de humano é fundamental… é essencial, ehhhh… e outra… a parte 

disso é a capacidade… uma pessoa capaz de… agente conhece situações em que temos um 

Diretor mas que não tem competências suficientes. Então é preciso estar preparado para 

assumir aquela responsabilidade… E acho que o nosso Diretor tem esse perfil.” 

 

Pois acredito, e é tudo, muito obrigada pela sua contribuição. 

“De nada, boa sorte.” 
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ANEXO 13 

 

ENTREVISTA Nº 11 

Realizada em: 09-01-2013 as 11h 

Local de entrevista: PSI (SEDE) 

Duração da entrevista: 10 minutos e 31 segundos 

 

Anónimo 

Idade: 34 anos 

Naturalidade: Maputo  

Formação académica: licenciatura em Economia 

Empresa: Population Services International – PSI 

Função: Economista 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar em 2001, fazia só consultoria depois entrei para 

a PSI em 2006 a qual trabalho até hoje.” 

 

Na sua opinião qual é que acha que seria a melhor empresa para se trabalhar em 

Moçambique? 

“Ah… Mas de acordo com aquilo que são as minhas ambições?” 

 

Exatamente… 

“Hum… Bom é um pouco vago mas prefiro continuar a trabalhar para o setor privado.” 

 

Pode-me dizer o porquê? 

“Não sei bem explicar, talvez um pouco pela dinâmica (…).” 

 

Acha que o setor estatal é mais exigente que o privado?  

“Eu acho que o setor privado é um pouco mais exigente que o estado, e o setor privado é um 

pouco mais dinâmico.” 
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E acha que os diretores preocupam-se em criar melhores condições de trabalho para os 

seus colaboradores? Se estão abertos a receber sugestões, e com o lado pessoal dos 

colaboradores? 

“Ah, no que se refere aos objetivos e interesse da organização temos dois níveis, temos os 

diretores nacionais, os diretores expatriados em termos de interesse da organização não tem 

havido uma grande diferença (…) gestão no sentido de que possamos ir de encontro com os 

objetivos da organização. A nível do meu departamento não tenho neste momento nenhum 

diretor, mas já tivemos e nunca houve nenhum problema. Tivemos sempre uma comunicação 

aberta.” 

 

E acha que as pessoas são mais motivadas pelo salário que recebem ou pelo trabalho que 

fazem? Se me quiser falar do seu caso particular. 

“((Risos)) Se eu dissesse… É um pouco difícil responder a tua pergunta, mas eu faço o que 

faço porque gosto, ah, mas a remuneração também é um fator importante. Mas, ah, eu gosto 

daquilo que faço, está bom que o salário nunca é suficiente mas se fosse pelo salário talvez já 

teria aceite outros desafios, tanto que já recebi outras propostas, mas prefiro ficar nesta 

empresa porque gosto daquilo que faço.” 

 

Desculpe-me se estiver a ser inconveniente, mas nas propostas que recebeu iria ter mais 

benefícios? 

“Em algum momento sim, apesar de serem áreas completamente diferentes da área em que 

estou a trabalhar aqui, hummm, e as condições também seriam um pouco diferentes mas eu 

continuo a preferir esta empresa e já estou habituado.” 

 

É mais por uma questão de comodidade e segurança? 

“Não, apesar da segurança e estabilidade serem fatores importantes eu de facto gosto daquilo 

que eu faço. Se aparecesse um desafio, ou uma interessante para o que eu faço talvez nessa 

situação eu poderia engrenar.” 

 

Acha que os líderes desta empresa têm trabalhado muito no sentido de fazer com que os 

colaboradores se sintam motivados? E acha que de facto isto é uma responsabilidade 

que cabe aos líderes? 
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“Sim (…).” 

 

E se eu lhe pedisse para me descrever os diretores da empresa, de acordo com as 

competências que acha que eles têm como é que os descreveria? 

“Hum, não sei. Acho que é um pouco o tipo de trabalho que eu faço, a área em que nós 

estamos, hummm (…) --- Apesar de trabalharmos quer dizer a pessoa sente-se responsável 

por aquilo que faz e (…)… É o compromisso da pessoa com o trabalho que tem a fazer, pelo 

menos para o trabalho que eu faço dificilmente tenho alguém a fiscalizar. Nós temos um 

plano de atividades pré-estabelecidos com os prazos afixados então é aquele plano que te vai 

pressionar a realizares as tarefas, sem que necessariamente tenha que haver alguém por cima 

do trabalho.” 

 

E o que é que acha que deveria se um líder moçambicano excecional? 

“É um pouco difícil responder. Mas por exemplo a PSI é uma organização muito grande e 

com muitos trabalhadores e por vezes nunca são tomadas decisões ou um diretor nunca toma 

decisões individuais ele toma decisões para a coletividade. Então, hum, dificilmente tu podes 

perceber (…). Por exemplo, as decisões que são tomadas muitas vezes, acontece alguma coisa 

numa província e é tomada uma decisão para todos a nível nacional. Então dificilmente podes 

dizer que… Em algum momento pode não te agradar a decisão que foi tomada mas não é 

porque --- Quer dizer conforta o facto de eu saber que é algo que eu não fiz. Então é um 

pouco complexo, se estivéssemos a falar de uma organização um pouco mais pequena mas 

nesse caso é uma organização muito grande.” 

 

Pois é verdade. E chegamos ao fim da nossa entrevista muito obrigada pela sua 

disponibilidade. 

“De nada e boa sorte.” 
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ANEXO 14 

 

ENTREVISTA Nº 12 

Realizada em: 09-01-2013 as 11h25 

Local da entrevista: Confidencial 

Duração da entrevista: 17 minutos e 58 segundos 

 

Anónimo 

Idade: 29 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Licenciatura em Contabilidade e Auditoria 

Função: Contabilista 

 

A quanto tempo é que começou a trabalhar? 

“Comecei a trabalhar à sensivelmente quatro anos.” 

 

Nesta mesma empresa? 

“Aqui não, aqui a dois anos e meio.”  

 

E trabalhou sempre na mesma área de contabilidade?  

“ Sim.” 

 

Na sua opinião qual é que acha que é a melhor empresa para trabalhar em 

Moçambique? E porquê? 

“Humm, isso de acordo com o meu sonho?”  

 

Sim…  

“Hummm. ((risos)) O meu sonho era trabalhar em embaixadas ou empresas industriais, 

grandes empresas como a Mozal, porque eu gosto de contabilidade industrial.” 

 

E o Diretor com quem trabalho na sua área, contribui muito para as melhores condições 

de trabalho? 
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“Não.”  

 

Dá espaço para a criatividade e mostra-se disponível para ouvir sugestões?  

“Também não.” 

 

 Mas acha que isso deve-se as funções que desempenham e a área, porque há áreas em 

que exige esse tipo de comportamentos, ou é mesmo o estilo de liderança? 

“Existe DITADURA e existe PROFISSIONALISMO. O profissionalismo significa que se o 

individuo está numa posição de liderança é porque ele é competente e sabe que tem objetivos 

que tem que cumprir porque são regras da instituição. Então, logo não precisa de estar 

constantemente em conflitos com os trabalhadores. E se não está aberto a sugestões, na minha 

opinião ai estamos em plena Ditadura. Logo não funciona, porque pode haver muita 

sabotagem, ou as pessoas podem trabalhar mais relaxadas porque ninguém os pode obrigar a 

fazer as coisas. E se estamos num país democrático, as instituições tem que ter líderes 

democráticos.”  

 

O que me está a dizer então é que nesta organização não se constata o facto dos líderes 

serem democráticos?  

“De forma alguma.” 

 

Mas então considera o seu Diretor um bom líder? 

“Não.”  

 

Então acha que tem a ver com a cultura, formação? Por causa da diversidade cultural 

do país…  

“Sim, o ambiente também tem influência, mas também isso pode ser genético da própria 

pessoa, ou pode ser hereditário, da família, pode ter sido o ambiente familiar em que a pessoa 

nasceu e cresceu.” 

 

Qual é que acha que é o mais importante fator de motivação, o salário ou o trabalho? 

“Se eu dissesse que estou motivado, estaria a mentir em algum momento. Eu estou a trabalhar 

porque eu preciso de trabalhar e preciso de me sustentar.”  
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Então o primeiro fator de motivação para si é o salário?  

“Claro, claro. Porque o ambiente de trabalho não favorece para que eu esteja motivado, desde 

a política organizacional, a política salarial, e a hierarquia, tudo isso conta e influencia como 

fatores de motivação. Porque para estarmos motivados não é apenas o salário que é o único 

fator de motivação. Mas quando tu chegas num ambiente em que… tu aí acabas entrando na 

parte do salário, e depois vais pra aquilo que é a organização política da instituição, e então 

acabas caindo numa margem de erro, e viras para o salário.”  

 

Então de forma alguma tem nesta organização um clima organizacional que motiva os 

colaboradores?  

“No meu departamento não.”  

 

Mas acha que tem a ver com fatores organizacionais ou a culpa recai toda sobre o seu 

diretor?  

“A culpa é principalmente do Diretor, não há campo de manobra. E independentemente de tu 

teres opinião própria ou não, ele não se mostra interessado em saber. E de acordo com os 

argumentos que nos apresentam, dizem que faz parte da política organizacional, justificam 

sempre os erros com a política organizacional. Mas eu acredito que não seja essa a 

justificação, porque existem informações alteradas ao longo do processo de comunicação de 

uns e os outros.” 

 

E acha que esse estilo de liderança é comum entre os diretores dentro desta 

organização? 

“A maior parte sim. Sendo que há sempre uma regra a exceção.”  

 

Mas então quer dizer que não faz parte das políticas desta organização, porque se 

fossem as políticas da organização, todos os diretores teriam que seguir as mesmas 

regras, certo?  

“É isso que eu também tenho dúvidas, porque acho que isso é apenas um argumento que eles, 

os Diretores, usam para dar cobertura as formas de atuação deles, que não fazem parte da 

essência daquilo que é a política da instituição.” 



158 
 

 

E tem algum departamento onde os colaboradores possam dar sugestões, ou fazer 

queixas sobre o que acham que não são boas práticas organizacionais? 

“Não há hipóteses.” 

 

E como é que acha que deveria ser um líder excecional para, no caso a sua organização 

aqui em Moçambique? 

“Primeiro tem que ser profissional e competente. E o meu atual Diretor não tem essas 

caraterísticas. E penso que um individuo competente e profissional é aquele que sabe entender 

e sabe dar campo e espaço as pessoas para darem as suas opiniões.”  

 

E acha que os colaboradores dão importância a esse aspeto? Ou falando apenas de si…  

“Isto é no geral, eu estou aqui exatamente porque sou a pessoa que trabalha a mais tempo 

nesta área e a pessoa que sabe a opinião de todos os colegas, e conheço perfeitamente o 

ambiente que se vive nesta área. Eu trabalho numa área de contas, e se uma pessoa está na 

área de contabilidade é porque sabe o que tem que fazer, então sabe-se quando é que uma 

conta está errada, e uma pessoa não vai aceitar que um mais um é igual a três enquanto não é. 

Então se não nos dão espaço para mostrar que um mais um não é igual a três, então logo a 

partida identifica-se um problema no sistema. É diferente de áreas programáticas que é mais 

teoria, ai depende do argumento da pessoa, agora na prática já não. Está errado, está errado, se 

está certo, está certo.” 

 

Trabalhou sempre com o mesmo Diretor? 

“Não. A outra experiência que tive foi numa empresa pequena, e era notável a autonomia. 

Fazíamos o que tínhamos que fazer, nunca deixando as metas de lado porque o que faz com 

que as organizações tenham lucros é o cumprimento dos prazos estabelecidos.” 

 

Então acha que também pode ter a ver com a dimensão da empresa? E daquilo que sabe 

sobre as outras empresas em moçambique, acha que se verifica a mesma situação? 

“Não tem a ver com a dimensão. Normalmente os indivíduos que têm essa caraterística de 

serem autocráticos são indivíduos pouco formados. Para poder ocultar a parte que é 
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significativa de não ter conhecimento, tem que se obrigar sempre as pessoas a fazerem aquilo 

que eles querem e não dar espaço…” 

 

Então o seu diretor tem pouca formação? 

“Deixa-se entre aspas também ((risos)).” 

Não se preocupe que o que for confidencial não irá constar na entrevista… 

“Existe uma coisa… se uma pessoa tem deficiências da base, independentemente de conseguir 

progredir até ao topo, terá sempre lacunas. Logo, pode ter nível mas não ter conhecimento que 

são coisas diferentes. Nível e conhecimentos são coisas diferentes.”  

 

“(**)” 

 

Acha então que mesmo com tantos anos de experiência ainda não conseguiu obter esses 

conhecimentos?  

“Mecânica não é conhecimento, existe o fazer as coisas mecanicamente porque alguém fez, 

mas a pessoa que fez e disse que se devia fazer da seguinte forma pode ter feito errado, então 

estarão a persistir num erro e será um ciclo vicioso de erro. E então quando aparece um 

individuo com uma visão diferente, e não há espaço para dar opinião, o vício nunca vai 

parar.” 

 

“(**)” 

 

Acha que essa é uma caraterística comum, nas organizações moçambicanas? 

“Penso que sim, principalmente nesta organização, a maior parte, a maior parte… muitos dos 

que ocupam cargos de liderança nesta organização não tem formação. E só conseguem lá 

chegar por antiguidade.”  

 

Também queria chegar nesse ponto. Tenho uma prima licenciada em economia que 

trabalhou numa grande empresa aqui em Moçambique, que se demitiu porque dizia que 

o chefe dizia pra ela: doutora tem aqui esses papeis vai tirar fotocopia. Como uma forma 

de humilhação por ela ser doutora e ter que fazer um trabalho que mais cabia a ele que 
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nem formação devia ter. Então acha que a antiguidade ainda prevalece em muitas 

empresas moçambicanas?  

“Sim, aqui nesta organização a maior parte dos Diretores são aqueles que estão nesses cargos 

porque estão nesta organização desde a sua criação, e a empresa era muito pequena, então 

quando se criou esta organização e se aparecesse um individuo apenas com a quinta classe 

poderia ocupar um bom cargo. Porque o objetivo inicial não estava focado em termos de 

nível, era uma outra vertente.”  

 

E mesmo pessoas que tenham uma boa formação, e que sejam competentes não têm 

oportunidades de chegar aos cargos de topo?  

“Acabam indo embora. Tivemos um exemplo de um bom Diretor, que não trabalhou nem 

sequer dois ou três meses se não estou em erro, e simplesmente abandonou as pastas.”  

 

Quer partilhar essa história?  

“É muito confidencial essa história, ((risos)).” 

 

((Risos)). Está certo. Mas diz-me que então esse era sem dúvidas um líder competente e 

com conhecimentos, certo? 

“Era competente, e todos sabiam que ele era.”  

 

E abandonou o trabalho por iniciativa própria?  

“Sim, sim, e nem o décimo terceiro quis receber, porque calhou na altura em que se iria 

receber o décimo terceiro... e saiu e deixou bem claro que não queria trabalhar com “burros”. 

Só que para poder ter esse tipo de atitudes tem que se ter já uma definição sólida no terreno 

em termos de mercado aqui em Moçambique, coisa que eu ainda não tenho. E se uma pessoa 

aparece com críticas, por mais que sejam construtivas, é visto como… como um provérbio 

que diz, “Para criar inimigos, basta descordar daquilo que o teu amigo diz” é tão simples 

quanto isso.” 

 

E se lhe perguntasse, se acha que acredita na mudança nas políticas organizacionais 

desta empresa, o que é que me diria? 
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“É difícil dizer que tenho esperanças. Porque primeiro, em condições normais, as pessoas que 

zelam pela políticas e pelo bom clima organizacional, que é a auditoria interna, deveria 

detetar essas situações de forma a não criar mau ambiente. Mas se não existe esse 

departamento não há como melhorar isso.”  

 

Mas esta instituição não tem auditoria?  

“Tem, é onde a (**) trabalha, só que precisa de ter muito poder para conseguir realizar essa 

tarefa.”  

 

E acha que a auditoria não tem poder ou autonomia suficiente?  

“((Risos))… É um pouco complicado de explicar. Não sei se sabes que uma empresa tem 

sempre que ter auditoria interna?” 

 

Sim, sim, sim… 

“Então a auditoria serve exatamente para detetar as irregularidades das empresas… se a 

política foi desenhada dessa forma, e se se esta a cumprir com a política, porque é que não se 

está a cumprir, mas não se verifica…”  

 

E essas informações ou queixas ainda não são do conhecimento da auditoria?  

“Tudo isso chega a auditoria, o pessoal da auditoria tem conhecimento de tudo isso.” 

 

Até agora das entrevistas que fiz, reparei que nas empresas privadas alguns diretores 

são pessoas que se mostram disponíveis e abertas a sugestões e acreditam cada vez na 

democratização e criatividade nas organizações… 

“Primeiro há que ter atenção ao tipo de recrutamento que se faz, nesta organização penso que 

há uma deficiência nesse aspeto porque é uma organização sem finalidade lucrativa. Nas 

empresas com fins lucrativos, precisa-se de um individuo competente porque é ele o gerador 

de lucros. Agora nesta organização já não há essa finalidade, aqui só se está para gastar o 

dinheiro, logo não se valoriza o potencial das pessoas. Aí é que está o erro, também.” 

 

Pois então deve ser mesmo um problema institucional. Muito obrigada, pena que não me 

quis contar algumas histórias ((risos))…  
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“((risos)) De nada, boa sorte.” 

 

Obrigada. 
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ANEXO 15 

 

ENTREVISTA Nº 13 

Realizada em: 09-01-2013 as 12h52 

Local da entrevista: PSI (SEDE) 

Duração da entrevista: 15 minutos e 29 segundos 

 

Nome: Hortência Simbine de Sousa – “HSS”  

Idade: 32 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Frequência do último ano da licenciatura em Gestão de Empresas 

Empresa: Population Services International - PSI 

Função: Gestora na área de Auditoria Interna  

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar com 19 anos, em 1999, o meu primeiro 

emprego foi na Ernest & Young como auditora externa, e depois passei para uma outra 

empresa, e a cinco anos que trabalho na PSI. Entrei como gestora de uma equipa de análises e 

agora passei a gerir uma equipa de auditoria interna.” 

 

E o que é que te dá mais satisfação no desempenho das tuas funções? 

“Eu gosto daquilo que faço, acima de tudo quando estava numa função de gestora de análises, 

porque é uma área muito mais inovadora, em que há espaço para a criatividade. Agora em 

auditoria interna, eu diria que é um pouco mais monótono, é praticamente os mesmos 

métodos, mas não que eu não goste… acredito que também seja possível inovar dentro desta 

área.” 

 

E achas que os colaboradores de uma empresa no geral estão mais motivados pelo 

salário ou pelo trabalho que fazem? 

“Eu tenho a impressão que depende muito da equipa, depende de quem está liderar a equipa. 

Porque há casos em que, se tens um líder que não te motiva, uma pessoa vai para o trabalho a 

pensar que está fazer um grande sacrifício, e logo acaba por valorizar mais o salário porque 

tem as suas necessidades. Obviamente que também há situações de pessoas que estão em 
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áreas erradas, não estão dotadas para aquela função, estão ali porque precisam de ganhar o 

pão, e até encontrarem uma função em que se sintam “peixes dentro da água” leva algum 

tempo. Então acho que são muitos os fatores que contribuem para a motivação mas de uma 

forma geral na PSI, eu acho que as pessoas estão um pouco divididas, nota-se que há umas 

que estão fortemente comprometidas com o seu trabalho e outras que se repara que falta 

alguma motivação. Sente-se muito é normal, por exemplo, ao dizer bom dia ao colega, nota-se 

que a pessoa já vem com uma negatividade. Penso que também um bocado a tendência 

natural das pessoas, de irem falando mal e acho que a medida em que vão falando mal entram 

num processo e espirito de negatividade e não conseguem ver o lado positivo das coisas.” 

 

E qual é que achas que é a responsabilidade do líder na motivação dos colaboradores? 

“O papel do líder… Bem, é crucial (...)”  

 

Por exemplo nos exemplos que referiste, sobre os colaboradores que só vêm o lado 

negativo, e só estão a trabalhar por vezes porque têm as suas necessidades, qual é que 

achas que é o papel do líder para tentar reverter esta situação?  

“Eu vou tentar falar das minhas experiências no geral, e da equipa com quem eu trabalho. 

Acima de tudo tento deixar as pessoas a vontade, e a vontade claro sem passar dos limites, 

mas é importante saber a opinião de tudo, e o feedback e não estar constantemente a impor 

ordens. Eu tento também fazer encontros semanais, aliás temos por regra e obrigação fazer 

esses encontros semanais onde se discute como foi a semana, as reclamações e as sugestões 

para que se possa melhorar… Quando se trata de novos colaboradores, procura-se saber como 

é que está ser o enquadramento dentro da PSI, se sentem que estão enquadradas, ou se acham 

que a forma como eu transmito a informação não está clara. De uma forma geral eu tento 

fazer com que as pessoas se sintam parte da organização e do grupo e não estar simplesmente 

sempre a ditar regras, sem com isso deixar as pessoas muito a vontade, e cada um faz o que 

quer, porque no final a maior responsabilidade recai sobre mim. Eu acho que existem diversas 

formas de motivar, acima de tudo os encontros ajudam muito.”  

 

Mas essa prática é só na tua área ou faz parte da política organizacional?  

“É só na área minha área.” 
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Achas que essa discrição é geral dentro desta organização? 

“Eu pessoalmente diria que sim. Por exemplo o meu supervisor direto é alguém com quem eu 

sei que posso contar, posso bater a porta a qualquer hora e ir falar abertamente sobre qualquer 

assunto.”  

 

E é Moçambicano?  

“Não, é Romeno. Porque temos dentro desta organização pessoas de diferentes 

nacionalidades. Mas acima de tudo é importante, quando estamos numa posição de liderança, 

saber ouvir. Mas por outro lado, também existem diretores que não se pode chegar perto, 

porque dentro da própria sala sente-se um clima muito negativo, de pessoas que não estão a 

vontade… Vou-te dar um exemplo, de entrares naquela sala e está um silêncio absoluto 

porque a chefe está presente, mas exatamente no momento em que a chefe se ausenta, 

imediatamente começa um falatório interminável, inclusive as vezes atribuem nomes que é 

para não haver desconfianças. Então, penso que há uma mistura de vários ambientes, 

dependendo das áreas, aqui dentro da organização. Mas a vantagem disso é que temos um 

representante que tenta ser o mais simples possível com as pessoas de uma forma geral ---. E 

tenta transmitir isso a todos. O que muitas vezes ele diz é que não quer pessoas desmotivadas 

dentro da PSI porque alguém criou este mau estar, então quem sente que se calhar está a mais 

nesta organização, que não deixa que todos partilhem as suas opiniões, está na organização 

errada. Mas respondendo a tua pergunta, temos sim dentro desta organização muitos líderes 

que não deixam que as pessoas partilhem as opiniões.” 

 

Quais é que achas que são as competências que os líderes moçambicanos têm? E se 

achas que de alguma forma a diversidade cultural tem influência? 

“Quer dizer por exemplo, quando dentro de uma organização há pessoas de todo país, e 

pensa-se que o fulano de tal só pode agir desta forma porque é do norte?”  

 

Também…  

“Eu pessoalmente nunca senti isso, mas há aqui na organização uma grande mistura. E sim 

penso que a cultura influencia o estilo de liderança.” 
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E o que é que achas que deveria ser um líder organizacional excecional para 

Moçambique, ou para esta organização? 

“Será que existe um diretor ideal? ((Risos))…”  

 

És a primeira a fazer essa afirmação, ((risos))…  

“((Risos))… É tão difícil, sabes, é difícil saber o que é o ideal. Porque o que é ideal para uns 

pode não ser para outros. Na minha opinião, um líder ideal tem que ser alguém comunicativo, 

que envolve as pessoas mas também não acho que deve ser necessariamente alguém muito 

protetor, que está sempre a passar a mão na cabeça, como se fosse um pai, isso também não se 

enquadra no meu conceito. Então… hummmm, acho que deveria ser uma pessoa 

comunicativa e que acima de tudo envolve as pessoas e tem que levar em conta aspetos 

importantes, por exemplo, uma pessoa pode estar num barco em que estás a fazer sempre a 

mesma coisa e não saber se está tudo bem, então po feedback é um aspeto importante. Então 

tem que ser alguém que saiba ouvir, e dar feedback, e que trate as pessoas com todo o 

respeito, não digo carinho, porque não estamos aqui em casa, mas o respeito é muito 

importante. Já tive a oportunidade de estar também numa outra organização em que havia 

alguma falta de respeito, então alguém que trate as pessoas com respeito e que consiga 

motivar o staff, penso que são vários os fatores que tem influência nesse processo, acho que 

esse aspeto de saber motivar o staff é aquilo que eu diria que é um bom líder.” 

 

Nesta organização, sente-se que os diretores também se preocupam com o lado pessoal 

dos colaboradores? 

“Não muito, mas as vezes. Éhhh… Penso que mais uma vez há aqui uma mistura, e depende 

muito de diretor para diretor há uns que sim e há outros que não têm essa preocupação. Já 

assisti uma situação em que um funcionário ligou a avisar que não se sentia bem e mesmo 

assim teve que vir trabalhar porque o chefe enviou um e-mail a dizer, “a senhora está sempre 

no hospital”, já assisti a uma situação dessas. Assim como também existem diretores que uma 

pessoa nota que está preocupado com o staff, sempre a perguntar se está tudo bem, quando 

alguém tem uma preocupação tenta ser compreensível. Houve também uma situação em que 

um colaborador estava numa outra província e adoeceu e de repente teve que voltar para 

Maputo com alguma urgência porque de facto não estava bem, e alguns diretores 

contribuíram por via da própria organização, para criar essas condições para o colaborador. E 
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realmente a nossa área de recursos humanos, eu penso que se preocupa muito com esses 

aspetos. O único problema é apenas o nosso plano de saúde, nota-se muito as dificuldades que 

se tem, em quanto que nas outras empresas os funcionários vão ao médico, trazem a fatura 

não precisam de pagar e a empresa paga diretamente. Nesta organização, já não funciona 

dessa forma, tens que ir ao médico independentemente da quantia que nos será cobrada temos 

que pagar com o nosso dinheiro, e depois temos um reembolso de 80%. Mas ainda estamos 

numa fase em que muita gente ainda não consegue ter uma boa poupança, e se adoece e não 

tem dinheiro para pagar, encontra-se numa situação difícil de resolver… A gravidade disto é 

quando por exemplo é uma urgência, mas quando não é um caso desses a área de recursos 

humanos ainda pode contornar essa situação.” 

 

Ao longo das entrevistas em várias empresas e nesta verifiquei que ainda existem líderes 

autocráticos, não sei se partilhas a mesma opinião também? O que é que achas que está 

por detrás desse estilo de liderança? Achas que pode ter a ver com a formação, com a 

cultura? 

“De facto ainda existem muitos. Mas eu tenho a impressão que é mesmo uma caraterística 

natural da pessoa, embora aqui sabes… aqui em Moçambique a tendência é das pessoas 

dizerem: “Ah porque aquela não tem marido, e não tem isto e aquilo”, penso que a tendência 

natural dos moçambicanos é relacionar a isso. Mas eu penso que isso tem a ver com a cultura, 

acho que nós nascemos assim por várias razões ou há também alguns que por uma questão de 

medo. Há alguns que não abrem a porta para o seu staff ou para algum subordinado dar 

opinião sobre algum assunto… Por exemplo estamos num encontro com algum representante 

da organização e alguns estão proibidos de falar, porque senão aquela pessoa pode sobressair 

mais do que o chefe, já ouvi falar sobre um caso desses, porque se ele abre a boca e fala 

melhor que o líder vai criar problemas porque ele vai sobressair e as pessoas presentes na 

reunião vão reparar que têm um potencial desconhecido. E eu penso que isso acontece muito 

em Moçambique, é então por isso que eu penso que muitas vezes que essa forma de atuação 

tem a ver com um certo receio por parte do líder que pode pensar que a pessoa vai conseguir 

tirar o emprego. Embora eu ache que é uma atitude errada, porque eu prefiro ter pessoas fortes 

na minha equipa porque sei que vai correr tudo bem, do que ter pessoas fracas, porque do que 

é que adianta ter um staff que não ajuda em nada basicamente todo o trabalho acaba sobre 
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caindo sobre o líder, e se o líder não é suficientemente competente e FORTE não aguenta 

suportar tudo isso.” 

 

Pois também é verdade, e pronto chegamos ao fim da entrevista, queria-te agradecer 

pela disponibilidade e ajuda. 

“Obrigada eu e espero ter ajudado de alguma forma. E boa sorte.”  
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ANEXO 16 

 

ENTREVISTA Nº 14 

Realizado em: 09-01-2013 as 13h30 

Local da entrevista: PSI (SEDE) 

Duração da entrevista: 10 minutos e 38 segundos 

 

Anónimo 

Idade: 31 anos 

Naturalidade: Sofala  

Formação académica: Licenciatura em Administração pública 

Empresa: Population Services International - PSI  

Função: Analista de finanças 

 

Percurso profissional: “Sou analista de finanças nesta empresa á 5 anos.” 

 

Qual é que acha que seria a melhor organização para se trabalhar em Moçambique? 

“Penso que existem vários fatores que predizem, algumas podem ter bons salários e mau 

ambiente então penso que nesta empresa sinto-me bem.” 

 

E qual é, para si, o fator de motivação mais importante, o salário ou o trabalho em si? 

Porque gosta daquilo que faz? 

“É assim a questão do salário é muito discutível. Mas eu penso que não é a questão 

fundamental. É como eu lhe estava a dizer se eu tiver um bom salário e um mau ambiente de 

trabalho a motivação é zero, eu penso que o ambiente de trabalho e o convívio interno e a 

forma de relacionamento penso que esses sim são fatores extremamente importantes na 

motivação dos colaboradores. No meu caso particular eu prezo pelo bom ambiente.” 

 

E acha que os diretores no geral criam melhores condições de trabalho para os 

colaboradores? 

“Sim nesse aspeto contribuem muito.” 
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E se lhe pedisse para me descrever os diretores desta empresa, em termos de 

competências como é que os descreveria? Se quiser se focar apenas num dos diretores 

esteja à vontade. 

“A diretora com quem trabalho diretamente é uma pessoa disponível, sincera e genuína. É 

orientada nos objetivos e resultados da instituição também olha para os meios e facilidades da 

organização e penso que é basicamente isso.” 

 

E os colaboradores gostam da forma como ela trabalha? 

“Claro, claro, estamos todos à vontade.” 

 

É capaz de me descrever o que é que acha que deveria ser a liderança moçambicana 

excecional nas organizações? 

“Penso que não está assim tão longe da que temos aqui, mas talvez mais orientada para os 

colaboradores e saber enfatizar os erros tanto como o sucesso mas sempre de forma que não 

pareça que quando uma pessoa erra não devia errar e que o erro foi muito grave.” 

 

E acha que a descrição que fez da sua diretora é uma descrição geral em Moçambique, 

ou com o seu conhecimento de causa, apenas nesta instituição? 

“É difícil tentar estimar ou fazer-se de conta que se conhece os outros diretores mas por onde 

já passei normalmente foi sempre assim. E poderia dizer daquilo que oiço mas eu tenho 

sempre dito aos meus colegas que não gosto muito, principalmente quando estamos em 

ambientes que não fazem parte da organização, andar a falar dos chefes e é então por isso que 

não tenho muita informação sobre os outros diretores.” 

 

Muito obrigada pela contribuição, chegamos ao fim da nossa entrevista. 

“De nada, obrigado.” 
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ANEXO 17 

 

ENTREVISTA Nº 15 

Realizada em: 09-01-2013 as 18h30 

Local da entrevista: Por via telefónica – Maputo-Gaza 

Duração da entrevista: 14 minutos 

 

Nome: Rodolfo Ungue – “RU”  

Idade: 36 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação académica: Frequência do 2º ano do curso de Contabilidade e Auditoria 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos – BCI, Província de Gaza 

Função: Coordenador 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar em 2002 na TV cabo, e entrei para o BCI em 

2003 e estou neste banco até hoje.” 

 

O que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“Interação com o cliente, e, e… Interação com os clientes.” 

 

Na sua opinião acha que as pessoas são mais motivadas pelo salário que recebem ou pelo 

trabalho em si? Porque de facto gostam daquilo que fazem? Se quiser pode-me falar de 

um caso particular. 

“Eh, é assim, eu estou a trabalhar com uma equipa jovem e neste momento posso afirmar que 

eles estão mais satisfeitos com o trabalho que estão a desempenhar, quer dizer eles não estão a 

olhar muito para o salário por causa da componente idade e experiência profissional, então 

eles estão mesmo… mesmo… satisfeitos com o trabalho.” 

 

E qual é que acha que é a sua responsabilidade, ou a responsabilidade de um líder na 

motivação dos colaboradores? 

“Eu quero acreditar… antes de tudo para ter uma equipa motivada o primeiro fator é a relação 

existente, ou seja, eu tenho que motivar, primeiro no que diz respeito a nossa relação… 
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porque eu acho que quando existe uma boa relação as pessoas ficam mais motivadas, nós 

temos o hábito de olhar só par a componente valor, dinheiro, e nós pensamos que isso é tudo. 

Podemos ter muito dinheiro ou estar a receber um bom salário mas estar a fazer um trabalho 

que não gostamos ou estarmos num mau ambiente, então a pessoa só de acordar e pensar que 

tem que ir trabalhar já é um caos… então, então eu acho que se tem que investir mais na 

relação.” 

 

Pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“Eu quero acreditar que é boa… Isso porquê? Porque somos todos jovens é uma relação que 

estamos a cultivar na nossa integração. Porque o que é que isso significa? Eles estão a residir 

em Xai-Xai, eu já não… então eu tenho que saber como é que eles trabalham… aquilo é um 

respeito mútuo. Fora a relação profissional mantenho, tenho… tenho a vocação de tentar saber 

deles o que é que… o que é que eles dão para o trabalho. O que é que eles gostam, como é 

que eles são… como é que eles se comportam fora, fora, fora, fora dooo, setor profissional. 

Então penso que é isso que faz de nós uma equipa motivada. Nós sentamo-nos sempre com o 

mesmo objetivo, fora isso o que é que nos dá… é assim, nós temos metas por cumprir, então 

por causa da nossa relação, nós acabamos arranjando um argumento que supera as nossas 

expectativas. Porque podia haver… epá este ambiente não é meu, é do sicrano é do beltrano 

então ele é que tem que correr atrás disso e nós não… tem que saber que somos um grupo. 

Então se o sicrano perde, então nós tentamo-nos juntar as ideias de cada um… o que é que 

faço? Dou oportunidade as pessoas, delas se expressarem. Porque não adiante ser líder a 

pensar que, que, que só nós sabemos. Então eu dou a oportunidade de todo mundo se 

expressar que é para podermos ter uma única coisa, porque o banco é único, para nós 

conseguirmos andar. Então é isso que nos faz uma equipa motivada.” 

 

E de acordo com a cultura moçambicana, qual é que acha que são as caraterísticas ou 

competências que os gestores moçambicanos têm? 

“É assim, falando em cultura chegou a um ponto muito importante… Uma vez que nós, 

alguns de Maputo, alguns de Gaza, alguns de Inhambane têm as suas culturas, então há este 

trajeto que nós chamamos de, mobilidade… nós temos que mudar daqui para algum ponto da 

cidade que não esteja no seu habitat ou que não esteja na sua naturalidade… Por exemplo eu 

diria, alguém que nasceu em Maputo e está trabalhar em Maputo, quer dizer, tem os seus 
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hábitos e qualidades naturais né? São, são, são do Maputo. Mas quando pegam em alguém e 

alocam num outro distrito ou província, a primeira coisa que se tem que fazer é colher os 

hábitos como eles são, que é para que junto daquilo que tens fazer aqui uma transformação e 

tentar-se adaptar exatamente a essa realidade, o que não é nada fácil. Porque a pessoa já está 

habituada a uma certa, a uma certa (…) forma de trabalhar. Eu acho que nessas situações ao 

invés da pessoa se impor e tentar incutir nos outros os seus hábitos e a forma de estar para 

trabalhar… tentar aprender como é que eles trabalham para junto deles tentarem fazer 

ummmm… para não haver colisão.” 

 

Mas acha então que é notável essa diferença ou diversidade cultural em Moçambique? 

“Eh, falando só de Moçambique, eu sempre trabalhei em Moçambique é um bocado 

complicado para mim estar a dizer… estar a fazer uma comparação, porque nunca estive fora 

de Maputo, nunca estive fora de Moçambique para saber como é que eles trabalham num 

outro país e cá.” 

 

Mas por exemplo já trabalhou em outras províncias de Moçambique? 

“Ehh, a única província em que eu trabalhei foi Gaza.” 

 

Hum, ok. Então, na sua opinião quais é que deveriam ser as competências que os 

gestores moçambicanos deveriam ter? 

“Eh, primeiro tem que ser… para ser um bom gestor, se calhar começaria por ai, eu acho que 

primeiro tens que saber a tua performance, e segundo inserir os produtos que estás a vender 

ao cliente. Que é para puderes saber o que é que estás a vender, só assim será um bom gestor, 

se não conhece isso… e depois tens que conhecer os teus tempos para que possas… os 

produtos que estás a vender… isso é que seria um bom gestor, agora um bom gestor (…) E 

tem que conhecer a sua equipa para que juntos… porque normalmente o que acontece é o 

seguinte, eu sou o gestor ou diretor quem faz isso são os meus gerentes por sua vez os 

gerentes são os meus subordinados… e eu quero acreditar que não pode ser assim. Porque se 

os subordinados não alcançam os objetivos obviamente que os gerentes não alcançam e se os 

gerentes não alcançam, os gestores ou diretores também não alcançam. Tem que haver aqui, 

um, um, um… uma conjuntura de…” 
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…Então acredita muito no trabalho em equipa? 

“É exatamente isso, isso é que é importante e ideal, tem que ser todo mundo a trabalhar.” 

 

E acha que essa descrição que fez do diretor ou líder ideal pode serrelacionada ao que os 

líderes moçambicanos são?  

“Exato, exato… É assim, eu já tive a oportunidade de ter dois diretores, se calhar não é 

suficiente para fazer comparações não é? Mas daquilo que eu vejo… porque nós temos 

diretores em várias áreas e estamos organizados por regiões, então aquilo que eu vejo sobre a 

evolução duma certa área ou numa certa região, isso tem muito a ver com a entrega do próprio 

diretor… se o diretor é mais acanhado, não tem muita interação com os seus trabalhadores, 

ehhhh… isto também dificulta o desenvolvimento na própria região. Por exemplo, nós temos, 

tipo um crédito, o crédito dá entrada, dá entrada na agência e por sua vez quem tem que 

decidir é o diretor, e se for um diretor relaxado demora mais e não terá muita produtividade.” 

 

Pois de facto é complicado, e chegamos ao fim da nossa entrevistas por me ter 

disponibilizado o seu tempo… 

“ De nada e disponha sempre.” 

 

Obrigada e boa noite. 
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ANEXO 18 

 

ENTREVISTA Nº 16 

Realizada em: 10-01-2013 as 18h 

Local da entrevista: por via telefónica Maputo-Gaza 

Duração da entrevista: 17 minutos e 42 segundos 

 

Nome: Jeremias Langa – “JL”  

Idade: 32 anos 

Naturalidade: Xai-xai, Gaza 

Formação académica: Licenciatura em Gestão de Empresas 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos – BCI, Província de Gaza 

Função: Gerente de uma agência em Gaza 

 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar primeiro como ator de teatro numa organização 

não governamental, mas decidi dar continuidade aos estudos e entretanto entrei para um 

instituto. Mas depois surgiu-me ao mesmo tempo a oportunidade de entrar no BCI em 2001 e 

decidi aceitar e parei de estudar, e desde então que estou nesta instituição.”  

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“Bem, eu poderia dizer muita coisa. Mas o que mais me marca é assumir a responsabilidade 

de liderar um grupo de colaboradores porque como sabemos cada um tem a sua forma de 

pensar… E então aquele momento em que agente chega e consegue juntar as pessoas e 

mostrar que estamos todos virados para um objetivo único é o momento em que agente se 

sente realizado.” 

 

E qual é que acha que é o fator mais importante na motivação, tanto dos colaboradores 

quanto dos líderes, o salário ou o trabalho que desempenham? 

“Eu acho que os meus colaboradores gostam mais daquilo que fazem…” 

 

E não dão muita importância ao salário? 
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“O salário, eu entendo que para todos nós é sempre bem-vindo mas olhando para aquilo que é 

a minha equipa eu acho que eles fazem o que sabem fazer com gosto e claro também assinam 

um compromisso e têm que ser pagos mas eles fazem com gosto.” 

 

E qual é que acha que é a sua responsabilidade na motivação dos seus colaboradores? 

“Primeiro eu acho que é importante do meu lado transmitir com clareza o que é que se 

pretende e qual é a nossa responsabilidade dentro da instituição. O segundo aspeto acho que é 

o envolver a eles no desenho das estratégias e eles sentirem que estão a contribuir para aquilo 

que se pretende acho que é um valor acrescentado para eles por isso sempre que eles tomam 

decisões, sempre que eles tenham uma estratégia, eu sinto que eles pegam a sua estratégia 

com muita responsabilidade, sentem-se comprometidos com eles próprios e acho que esta é 

uma das formas que eu posso perceber que eles sentem-se motivados quando estão 

envolvidos.” 

 

E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores?  

“Bem, é difícil eu chegar a uma conclusão do que eles conseguem encarar em mim. Mas tem 

sido sempre a minha preocupação estar presente, acompanhá-los e contribuir e dar o exemplo 

para que eles percebam que não há tarefa que pode ser feita por um e que o outro não pode 

fazer. Eu acho que quando me envolvo mais nos grupos de trabalho eles sentem-se a vontade 

e eu vou-me apercebendo melhor das dificuldades que um e outro poderão ter e apoiá-los 

pontualmente. Mas há aquelas atividades em que eles não precisam de mim presente e eu 

sinto que estando lá posso estar a atrapalhar e isso é relativo, depende de cada situação. Mas 

sempre que necessário eu tento estar presente para apoiá-los, mas entretanto não sei se faço 

bem.” 

 

E a descrição que fez de si com os seus colaboradores, acha que é geral? Acha que os 

outros gerentes ou líderes em moçambique atuam da mesma maneira? 

“Bem, eu acho que não podemos ser todos iguais não é?” 

 

Sim, sim… 

“Mas talvez o importante, na minha forma de pensar, é uma opinião meramente pessoal, eu 

acho que o facto de nós querermo-nos autoafirmar como gestores temos uma parte também a 
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dar aos nossos funcionários e temos que de facto formar uma mesma equipa onde a 

comunicação é essencial. E tenho conseguido bons resultados a agir desta forma, se alguém 

me pedisse um conselho eu aconselharia assim porque não se tem nada a perder e geralmente 

quando nós nos distanciamos deles há muita coisa que poderá ocorrer e passamos por cima e 

se talvez estivéssemos um pouco mais próximos a eles, pontualmente encontraríamos o meio-

termo.” 

 

E na sua opinião quais é que acha que são as competências ou capacidades que os líderes 

moçambicanos têm? Ou como é que no geral os descreveria? Acha que a forma de 

liderar é a mesma, há alguns mais autoritários outros mais liberais? 

“Existem os dois tipos. Mas muitas vezes esta divisão, diferenciação talvez deriva das 

oportunidades de formação e eu acho que ontem ou antes de ontem ou há alguns anos atrás 

não pensava desta forma mas a medida em que os gestores vão se preocupando em ter um 

pouco mais de formação, em primeiro lugar… segundo com os conhecimentos académicos 

que agente adquire dia-a-dia ajuda a melhorar dia após dia a nossa forma de liderar. Alguns 

ainda não estão nesta dinâmica mas acredito que naturalmente todos vão perceber que na 

maior parte das vezes os gestores que têm sucesso têm que ter esta caraterística em que o 

funcionário não olhe pra ele com medo mas sim com respeito. O respeito agente não adquire 

por dar ordens por impor que é chefe adquire-se pela forma como nós nos dirigimos a ele e a 

importância que nós damos a eles e eles nos retribuem sem que agente tenha que cobrar. Mas 

claro é a minha forma de estar, acho que se agente for a fazer um estudo exaustivo podemos 

encontrar esta caraterística.” 

 

E teve alguma experiência em outras províncias ou trabalhou sempre em Gaza? 

“Já trabalhei em Cabo Delgado
24

, já trabalhei em Maputo.” 

 

Gostaria então de saber se notou grandes diferenças ou não na forma de liderança 

nessas províncias? 

“Existem várias diferenças. Mas na minha forma de pensar eu procurei perceber porque é que 

existia aquela diferença. Primeiro, as diferenças surgem porque as pessoas são diferentes, 

porque uma determinada situação pode ser diferente da forma que um e outro encara as coisas 

                                                           
24

 Província que se localiza no norte de Moçambique.  
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e essa diferença vai aumentado a medida em que vamos subindo para o norte do país não é? 

Porque as culturas vão se distanciando cada vez mais… Mas no que toca ao exercício eu acho 

que é uma diferença que tem a ver com a forma de fazer mas todos estão em busca do mesmo 

resultado. E na minha análise muito empírica eu acho que o fator cultural tem estado a 

contribuir. Eu sinto isto porque o que é que acontece? Mesmo estando na própria província, 

quer seja Maputo, Cabo Delgado, mas numa mesma instituição… e numa mesma instituição 

que tem um envolvimento de colaboradores de culturas diferentes por virem de partes 

diferentes do país sentimos essa diferença em que um se sente oprimido e inferiorizado 

porque o outro subestima-o e este fecha-se. Mas a medida em que agente vai-se abrindo 

percebe-se que estamos alinhados. Respeitemos a cultura dos outros e valorizemos que é para 

que possamos ficar alinhados.” 

 

E ainda assim sentiu alguma dificuldade em trabalhar nas províncias por causa do 

ritmo que é completamente diferente? 

“Sinceramente não concordo muito. Mas o que acontece muitas vezes, é que depende de cada 

um, por exemplo na mesma província de Maputo existem várias agências, e a dinâmica dos 

grupos na mesma cidade eram diferentes. Acho que não tem a ver com a dinâmica das equipas 

mas sim tem a ver com o interveniente das equipas e por vezes a demanda que cada mercado 

representa… porque as vezes quando a demanda é maior, obriga a uma maior aceleração. E 

acima de tudo o que é importante é o potencial individual de cada interveniente. Há pessoas 

que gostam de trabalhar, que têm um prazer enorme em trabalhar e há pessoas que quanto 

menos trabalho existir melhor. Então se formos para um determinado local de trabalho em que 

as pessoas de facto gostam de trabalhar, há um dinamismo diferente… não existe uma cidade 

em que o ritmo é mais acelerado que a outra, depende sim das oportunidades e da capacidade 

das pessoas. E a caraterística individual de cada pessoa contribui muito.” 

 

E chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigada pela sua disponibilidade. 

“De nada e desejo-lhe muita sorte e disponha sempre.” 

 

Muito obrigada. 
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ANEXO 19 

 

ENTREVISTA Nº 17 

Realizada em: 10-01-2013 as 19h 

Local da entrevista: por via telefónica  

Duração da entrevista: 10 minutos e 15 segundos 

 

Nome: Alberto Zivane – “AZ”  

Idade: 37 anos 

Naturalidade: Maputo 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos  

Função: Gerente 

Formação Académica: Licenciado em Gestão de Recursos Humanos 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar em 2002.” 

 

O que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das duas funções? 

“O que é que me dá mais satisfação no desempenho das minhas funções como gerente?” 

 

Sim.. 

“Bem, primeiro é poder interagir com as pessoas, satisfazer aquilo que são as necessidades 

das pessoas… visto que trabalho num banco, deve-se satisfazer as necessidades dos clientes. 

E ajudar naquilo que são as necessidades das pessoas ajudar na concretização dos projetos, 

porque é através da banca que as pessoas têm a concretização dos seus projetos. Por exemplo 

as pessoas hoje em dia querem comprar casas, e com o salário que ganham muitas vezes não 

conseguem é então ai que o banco desempenha um importante papel.” 

 

E qual é que acha que é o fator mais importante de motivação, o salário ou o trabalho? 

“Eh, o que conta é o ambiente de trabalho. As pessoas também gostam do que fazem, isto é 

que é mais importante…” 
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Então acha que o salário poderia ser considerado um fator secundário ou menos 

importante ainda? 

“Bem, dizer que o salário seria um fator primário, eu não iria afirmar exatamente isso… mas 

de facto se alguém trabalha é porque quer o salário e para termos um salário temos que nos 

sentir seguros no nosso posto de trabalho, por mais que eu ganhe, 20, 30, 50 ou 100 mil, mas 

se eu souber que este emprego não me dá segurança eu não me sinto a vontade… a dado 

momento até prefiro trocar um emprego de 50 mil para um emprego de 20 ou 30 mil meticais 

mas que eu sinta que neste lugar eu estou seguro.” 

 

Acha então que o mais importante é a segurança e a estabilidade que a organização pode 

oferecer? 

“Exatamente. Segurança e estabilidade é com o que as pessoas estão mais preocupadas.” 

 

E qual é que acha é a sua responsabilidade na motivação dos colaboradores? 

“Primeiro a minha responsabilidade é… partindo do princípio que as pessoas têm as suas 

necessidades na organização, e também fora da organização, na sua família e a vida social, 

então eu pessoalmente consigo identificar por exemplo quando os meus colegas não estão 

bem… e depois chamo-os para o gabinete e digo que “eu consigo ver que não estás como no 

dia de ontem, alguma coisa de errado? Alguma coisa está a acontecer?” E alguns tentam 

evitar e dizem que não, não… mas eu conheço os meus colaboradores e digo pelo que eu lhe 

conheço você hoje não está bem, diga a verdade se for o caso, e se achar por bem falar, se não 

achar… e acha que está, tudo bem. Então tem sido assim com todos, comentam que hoje não 

estou bem, tenho a minha filha, tenho o meu filho doente, tenho a minha mãe nestas e 

naquelas condições então eu sinto-me ligado à eles e eles automaticamente sentem que eu 

estou aqui, não só como um líder mas também como alguém que se preocupa com o seu bem-

estar pessoal e por ai fora.” 

 

E se lhe pedisse para descrever os gestores ou líderes moçambicanos, quais é que acha 

que seriam as competências ou caraterísticas com as quais os descreveria? 

“O líder?” 

 

Sim, sim o gestor ou líder… 
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“Bem, o gestor pra mim… eu acho que o gestor forma-se por assim dizer… é alguém… 

aprende-se a ser gestor. É diferente de um líder que é alguém que tem uma habilidade natural. 

Então os gestores têm que saber liderar as suas equipas de uma forma sábia… e… ehhh, como 

é que eu diria… eh, de uma forma sábia ahhhhhhhh….” 

 

Está certo. E gostava de saber se acha que o saber-ouvir é importante? Por exemplo se 

dá espaço aos seus colaboradores para contribuírem com ideias? 

“Ahhh, eu tenho primado por isso, dar espaço… mesmo quando tenho uma reunião… 

naquelas reuniões que nós temos, deixo que todos os colaboradores falem, deiam sugestões, 

façam reclamações, se quiser dizer alguma coisa… dar espaço para opinar eu dou espaço 

porque eles sentem-se á vontade, em poder opinar, em poder… Os meus colaboradores estão -

--. Há alguns que eu vejo que eu posso estar ausente, se aparece uma situação eles são capazes 

de me ligar, há uma situação assim, assim Sr. Gerente, o que é que acha que podemos fazer? 

É então com isso que eu sinto mesmo que eles estão cada vez mais próximos e estão 

preocupados com a causa em geral que é a da própria agência.” 

 

E como é que acha que deveria ser um líder moçambicano excecional? Quais as 

competências que deveria ter? 

“Ah, competências não é?” 

 

Sim, sim… 

“Bem eu penso que a inteligência é um fator fundamental, ehhhh… a inteligência… tem que 

ser… humildade também, tem que ser humilde, é preciso saber ouvir a opinião dos outros 

porque não basta fazer apenas aquilo que acha que está correto é preciso saber o que é que os 

outros têm para dizer sobre este assunto não é? Apesar de serem subalternos, terem os seus 

limites mas é preciso saber ouvir, a humildade, a inteligência… ahhhhh… são estes os 

principais.” 

 

 Pois é, e não lhe vou roubar mais tempo, chegamos ao fim da nossa entrevista, mais 

uma vez obrigada pela sua disponibilidade. 

“De nada, espero ter ajudado e boa sorte.” 
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Muito obrigada e tenha uma boa tarde. 
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ANEXO 20 

 

ENTREVISTA Nº 18 

Realizada em: 12-01-2013 as 15h20 

Local da entrevista: residência da entrevistadora 

Duração da entrevista: 29 minutos e 5 segundos 

 

Nome: Vlademiro José Caetano de Sousa – “VCS” 

Idade: 35 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação Académica: Último ano da licenciatura em Direito 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos de Moçambique - Gaza 

Função: Diretor Comercial 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar em 1998, sempre no BCI, fui atendedor, fui 

caixa, fui gestor, fui tesoureiro…”  

 

Em que províncias?  

“Tudo isto em Maputo, em vários balcões. Comecei na agência como caixa, depois passei 

para o atendimento ao cliente, fui gestor de clientes, fui tesoureiro, depois passei para um 

outro balcão como subgerente, não me ocorrem agora os anos, depois passei para gerente na 

agência da Matola, na agência da Sommerchield, agência da Julius Nyerere, e desde 2010 

estou como Diretor Comercial de região na província de Gaza.” 

 

E o que é que te dá mais satisfação no desempenho destas funções como gestor?  

“Como gestor, hummm, sou Gestor principalmente na área comercial, eu sempre trabalhei na 

área comercial, da me satisfação quando conseguimos alcançar os objetivos que são impostos 

pela organização e por outro lado conseguir balançar isso com os objetivos pessoais de cada 

colaborador. Penso que é importante fazer um balanço entre estes dois fatores. Muitas vezes, 

agente depara-se com --- muitas vezes, muitas vezes, os colaboradores não se sentem capazes 

ou não vêm os objetivos… normalmente no início do ano dão-nos objetivos anuais, então 

muitas vezes nós temos que ter a capacidade de motivá-los e faze-los conseguir alcançar esses 
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objetivos. Então quando nós conseguimos juntar os dois, motivar os colaboradores e alcançar 

os objetivos institucionais acho que é a maior satisfação que agente pode ter, pelo menos eu 

como gestor, porque ter os objetivos todos alcançados e sentir que de alguma forma os meus 

colaboradores não se sentem, humm, como é que eu diria…”  

 

Obrigados a realizarem as tarefas?  

“Exatamente, a maior satisfação é saber que eles trabalham de boa vontade e gostam.” 

 

Podes-me falar no teu caso particular ou dos teus colegas, na tua opinião achas que eles 

estão motivados pelo trabalho que fazem ou pelo salário que recebem?  

“Ehhhhh é assim o salário, na nossa realidade é algo que faz muita diferença mas eu digo-te 

uma coisa, vou falar principalmente dos gerentes que são as pessoas com quem mais me 

relaciono, na minha região, eu sinto que ok! Os gerentes estão pelo salário mas acima de tudo 

pelo bom ambiente do trabalho que há. Eu tive uma experiência muito boa no ano passado 

que foi a seguinte, o Mozabanco abriu um balcão e foi um caso inédito em todo o país, Gaza 

foi a única província em que o Mozabanco abriu um balcão e não saiu um único colaborador 

do BCI para esse banco. E não foi por falta de convites, porque houve muita pressão. E uma 

coisa que me deixou satisfeito é que as pessoas por iniciativa própria vieram falar comigo, e 

explicaram que estavam a receber um convite para trabalhar no Mozabanco, naturalmente que 

fui conversando com as pessoas, mas eu senti que no final prevaleceu, acima da questão 

salarial, eram pessoas que se sentem motivadas, que sentem que fazem parte da equipa e estão 

satisfeitas, mas o salário também conta, não vamos negar que também tem um peso 

importante.”  

 

Podes-me contar como é a tua relação com os teus colaboradores? Se estás preocupado 

quando os colaboradores… se ouves as sugestões dos colaboradores? 

“Bom, é assim. Primeiro começando pela abertura e aproximação entre as hierarquias, em 

regra-geral em Moçambique particularmente falando, as distâncias hierárquicas são 

relativamente grandes. Eu procuro encurtar essa distância entre mim e os meus colaboradores, 

gosto que haja uma proximidade porque eu acho que a proximidade ajuda nos resultados, a 

proximidade ajuda-nos a tornar as coisas mais sérias e mais abertas, e acima de tudo eu gosto 

de receber o feedback dos meus colaboradores. Eu não gosto da ideia de que eu sou o líder, 
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faço e mando, eu gosto que eles participem porque nem sempre agente tem tudo. Mas isto tem 

muito a ver com a maturidade da equipa, eu tenho, tenho, tenho, como é que vou dizer…. 

Tenho a sorte de ter uma equipa relativamente madura, em termos de experiência, é assim eu 

sinto que quando cheguei no último balcão em que trabalho atualmente, eu tinha que ser mais 

interventivo, sentia que a equipa era mais imatura, neste momento eu sinto que… Por 

exemplo falaste com a Maria Alice que é a minha colega, a Maria Alice é uma pessoa com 

muita experiência e que uma pessoa conversa com ela e aprende-se muito com ela, apesar de 

eu ser o líder, eu sinto que eu aprendo muito com ela e com outros colaboradores. Então esta 

situação faz com que eu receba muitos inputs dos meus colaboradores. Em relação a vida 

pessoal, é assim varia de caso para caso, não me é indiferente porque eu parto do principio 

que eu não posso separar… Estamos a falar da mesma pessoa e esta pessoa e a vida pessoal 

desta pessoa de alguma forma afeta o desempenho dela na vida profissional, eu não sou muito 

apologista daquela ideia de, chega ali na porta deixa a tua vida pessoal lá fora, eu acho que 

isso é uma utopia. Quando eu digo não deixa a tua vida pessoal lá fora é assim, se eu tenho 

um problema em casa naturalmente que esse problema vai comigo até ao trabalho, cabe a nós 

sermos profissionais o suficiente para trabalhar sem que esses problemas comprometam o 

trabalho. Mas também não posso dizer que ele esqueceu os problemas, não, o desempenho de 

uma pessoa com problemas em casa é diferente do desempenho de uma pessoa que não tem 

problemas isso é uma verdade. Então procuro não fazer de mim um líder paternalista, mas 

também não ignoro os problemas dos colaboradores, se um colaborador vem ter comigo e diz 

que tem um problema em casa, gostaria de ter uma despensa…”  

 

Já estiveste perante uma situação como essa?  

“Sim já aconteceu…. Quero ter uma despensa porque quero ir resolver um problema em casa, 

não ignoro os problemas, mas depois… a pessoa pode ir resolver os problemas, porque 

também penso que se a pessoa veio ter comigo é porque de facto tem necessidade mas 

também não vou permitir que o colaborador venha todos os dias com problemas pessoais, ai 

já é outra conversa. Mas é mais ou menos por aí, não ignoro mas procuro arranjar um meio-

termo.” 

 

Mesmo em situações em que os colaboradores não têm problemas, procuras saber sobre 

a vida pessoal? 
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“Há sim uma preocupação por esse lado, por exemplo eu chego ao trabalho e a primeira coisa 

que faço é saber como é que correu o fim-de-semana. Eu passo a maior parte do tempo com 

os meus colaboradores do que com a minha família, e eu não sou propriamente amigo dos 

meus colaboradores mas gosto de ter uma relação amigável, estás a perceber?” 

 

Sim… 

“Gosto de ter uma relação amigável, então se eu não sou amigo mas tenho que ter uma 

relação amigável… porque eu penso que a relação amigável é algo que produz efeito. Porque 

ser amigo é aquele que conhece a minha vida pessoal, então eu prefiro ter uma relação 

amigável, eu tenho por exemplo o caso de uma subgerente que teve um acidente e volta e 

meia pergunto como é que ela está, ninguém consegue ser perfeito, mas também não ignoro 

essas situações. Houve também uma situação em que um colaborador que perdeu a família, e 

que por algum motivo eu não consegui estar presente. Uma coisa a qual não abro mão é vir a 

Maputo todos os finais de semana e ai sinto que alguns colaboradores devem dizer, que sou 

um pouco desligado das coisas ao fim de semana, porque se alguém me convida para algum 

evento ao final de semana, eu normalmente não abro mão de vir pra Maputo mas não é porque 

eu não ligo aos assuntos pessoais.” 

 

E qual é que achas que é a tua responsabilidade na motivação dos colaboradores? 

Porque daquilo que já tive a oportunidade de ouvir noutras empresas há sempre os 

“insatisfeitos” dentro das organizações. Não sei se tens um caso real que queiras 

partilhar. 

“Bem a empresa é grande, eu gosto de dar o exemplo de pai pra filho, uma empresa grande, 

eu acho que tal igual ao pai que tem toda a responsabilidade pela educação do filho, na forma 

como o filho vê a vida, um líder também tem essa responsabilidade. Porque normalmente os 

nossos colaboradores olham para nós os líderes como isso, como um exemplo, quando vem 

alguma coisa de cima, somos nós que passamos aos gerentes, então nós temos toda obrigação, 

todo (…) Eu penso que grande parte do fator motivação provém da forma como o líder 

interage com os seus colaboradores. Isso é visível numa equipa de futebol, numa equipa de 

futebol podes ter os mesmos jogadores mas se mudas o treinador muda tudo. Tem muito a ver 

com a forma como nós transmitimos a informação, eu tenho infelizmente um exemplo triste 

de um diretor nosso que (…) epa, pra mim é o pior exemplo desta hipótese, quer dizer liga as 
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20 horas aos colaboradores a insultar, a cobrar coisas, liga para os colaboradores para saber se 

tal fulano foi trabalhar, estás a perceber então é pouco… Eu sinto que de alguma forma, 

quando converso com os colabores eles sentem-se desmotivados, ou seja porque a forma 

como o líder passa a informação pra baixo é como as pessoas encaram a organização porque 

aquela pessoa é a fonte da organização é aquela pessoa que transmite a missão e visão, é 

assim é como um governo que manda um porta-voz falar, se esse porta-voz transmite mal a 

informação é a forma como o povo olha para o governo. É mais ou menos isso, penso também 

que um líder tem toda a responsabilidade na forma como transmite a informação e é isso que 

vai determinar tudo.” 

 

Tens experiência de trabalho em duas províncias de Moçambique, certo?  

“Sim…” 

 

Devido a grande diversidade cultural moçambicana, sentiste alguma diferença nesse 

aspeto cultural de uma província para outra com as pessoas com quem trabalhaste? 

“É assim eu vou começar primeiro por Maputo, porque eu fui, dentro de Maputo gerente de 

vários balcões. Posso dizer que mesmo na forma como agente se relaciona com os clientes, 

que um cliente do Alto Maé é um cliente. Mas um cliente completamente diferente de um 

cliente da Polana, assim como é um cliente completamente diferente de um cliente da 

Shommerchield. Um cliente da Shommerchield e da Julius Nyerere são mais ou menos 

clientes com o mesmo tipo de (…) estão mais próximos, estão mais ou menos numa zona em 

que as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível sente-se essa diferença e isso é visível no 

número de reclamações que agente recebe no alto maé e nas outras zonas. E quando se sai 

sente-se ainda mais estas diferenças, então eu não diria que o nível de … acho que isto tem 

um pouco a ver com o conhecimento dos direitos. Os clientes da zona da Polana são em regra-

geral pessoas formadas, pessoas que têm mais noção de quais são os seus direitos e por isso 

exigem e reclamam mais. Por exemplo há uma zona que existem muitos portugueses essa é 

uma zona em que as reclamações são diárias ((risos)).”  

 

((Risos))… 

“E quando vamos para a zona do alto maé esta situação vai diminuindo naturalmente que 

estou a falar de uma situação de 10 anos atrás quando eu fui gerente mas hoje as situações 
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evoluíram. Agente vê cada vez mais pessoas nas universidades e formadas. Quando nós 

vamos para a província de Gaza esta situação reduz ainda mais eu sou capaz de num ano gerir 

duas ou três reclamações e estou a falar de toda a região. Em uma semana eu era capaz de 

gerir numa agência da Julyus Nyerere três a quatro reclamações. Então esta situação vai 

condicionar a forma como agente desempenha o nosso trabalho porque penso que a ausência 

de reclamações cria algum relaxamento nos colaboradores, eu acho que é a conjuntura que 

nos faz correr mais ou menos. Se eu pegar num colaborador da Avenida do Trabalho pôr na 

Julyus Nyerere se ele tiver a cultura de correr vai correr mas é capaz de reduzir o próprio 

ritmo, se ele for a Gaza ou a Inhambane também vai relaxar porque sente menos pressão mas 

naturalmente se a pessoa estiver mais calejada vai correr. Então eu sinto que de alguma forma 

--- vou-te dar um exemplo, quando eu cheguei à Xai-Xai em Gaza, as nossas propostas de 

crédito levavam em média três a quatro meses para chegarem às minhas mãos que é algo 

impensável aqui em Maputo. Em Maputo o cliente faz o pedido de crédito e no dia seguinte 

estás a receber uma reclamação do cliente caso não tenha uma resposta. E eu senti, e comecei 

a fazer o seguinte (…) as propostas entram no balcão os colaboradores carimbam, processam 

e depois fazem chegar até mim e eu senti que eu comecei a fazer o papel do cliente eu é que 

reclamava pela demora, porque eu é que via o processo e perguntava por que é que este 

processo deu entrada a três meses e só hoje é que veio parar as minhas mãos? E estes mesmos 

colaboradores foram capazes de reduzir de três, quatro meses para três a cinco dias, neste 

momento nós estamos a dar despachos em menos de uma semana então eu não vou dizer que 

é falta de capacidade penso antes que seja falta de pressão, porque nós começamos a fazer 

pressão e incutir a necessidade das pessoas correrem e essas mesmas pessoas que 

supostamente não corriam estão neste momento a correr.” 

 

Então achas que tem a ver com a formação? As pessoas que têm mais formação, ou que 

são mais cientes dos seus direitos são as que mais conhecimentos têm e por isso intervêm 

mais? 

“Exatamente. É assim, vamos analisar a nossa conjuntura. Nós aqui em Moçambique, durante 

muitos anos estivemos habituados a só ter serviços prestados por instituições públicas e essas 

instituições públicas são as que as pessoas sabem que não há como reclamar. Mete-se um 

processo e temos que esperar até sabe-se lá quando e quando reclamamos corremos o risco de 

ficarmos conhecidos como a pessoa que vai reclamar todos os dias, tivemos a situação de ter 
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em Moçambique só um ou dois bancos, o Banco Austral e o BCM que eram bancos que 

tinham uma cultura que pensavam que estavam a fazer um favor ao cliente. Então aquelas 

pessoas mais velhas cresceram com esta mentalidade, principalmente no interior do país que é 

onde eu trabalho neste momento, chegas num sítio em que as únicas instituições privadas que 

prestam serviços é o banco e o resto são instituições estatais e que as pessoas durante uma 

vida toda vão para as instituições do estado, desde hospitais aos registros, e estão 

habituadas… e quando vão ao banco que é uma instituição que lhes presta serviços eles estão 

habituados a aquele tipo de situações. Então cria nas pessoas uma mentalidade de não 

exercerem o direito de reclamação, não penso que tenha muito a ver com a cultura porque as 

mesmas pessoas que não fazem, quando pressionadas fazem.” 

 

E na tua opinião quais é que achas que são as competências que os diretores ou líderes 

moçambicanos têm?  

“Bom, é assim eu penso que há um pouco de tudo. Eu acho que (…) a liderança (…) eu acho 

que há líderes natos e há pessoas que se formam para serem lideres mas tanto num caso como 

noutro eu acho que existe um traço pessoal por detrás e como o próprio nome diz é um pouco 

do que tu és. Ser líder (…) temos grandes líderes como o Mandela, Gandhi que são líderes 

natos e conseguiram arrastar multidões, mas temos também o Hitler que também arrastou 

multidões mas para o mal. E se fores a analisar por detrás de tudo isso é o carater que está em 

questão uns conseguem influenciar para o bem e outros para o mal. Então eu não sei, não 

estudei gestão nem quero estar a usar definições para a liderança e etc., mas eu penso que por 

detrás de qualquer coisa está o fator pessoal o carater de cada um, o que tem a ver com berço 

de cada um. Estamos aqui hoje a dizer que temos líderes assim e não sei como… eu penso que 

uma coisa que é comum na liderança moçambicana é a distância hierárquica. Agora a forma 

como o líder é tem muito a ver com o carater pessoal, é a minha opinião.” 

  

Então o que me estás a dizer é que pessoas com pouca formação são tendencialmente 

mais autoritárias?  

“Não, não, não… A formação é muitas vezes o que nós temos e o berço é aquilo que nós 

somos é aquilo que nos foi ensinado no ambiente familiar. Mas eu posso não ter formação em 

licenciaturas e mestrados mas ser uma pessoa com um caráter bom, porque fui educado assim. 

Mas posso também ser uma pessoa que teve toda a formação possível e ter um caráter dos 
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DIABOS, quer dizer ser uma pessoa intragável então tem muito a ver com o que nós somos 

de facto.” 

 

E como é que achas que deveria ser o líder moçambicano excecional? 

“Bom, é assim um líder ideal ou excecional (…) bem eu acho que um líder primeiro tem que 

conhecer bem a sua equipa, e acho que não há formas certas para a liderança… a melhor 

forma de liderar uma equipa é em função da sua maturidade, temos que saber se estamos a 

liderar pessoas mais maduros ou menos, humm, temos que (…). Um dos fatores mais 

importantes é o saber ouvir, uma das coisas que penso que falhamos como líderes é que 

muitas vezes as pessoas não saberem qual é o papel delas na equipa e o, o que é que a equipa 

pretende… muitas vezes nós pensamos que as pessoas sabem mas é muito importante saber 

ouvir, saber indicar, saber fazer com que as pessoas se sintam parte da equipa, as pessoas 

conhecerem os seus objetivos é importante… e deixar as pessoas fazerem e conseguir motivá-

las. Se eles não estão motivados é complicado estarem comprometidos com o trabalho.”  

 

E como é que achas que as podes motivar?  

“Bem, primeiro as pessoas estão mais motivadas quando sabem o que estão a fazer. Fazerem 

parte da equipa… Sabes, um dos grandes problemas é quando pensamos que somos 

indiferentes, quando achamos que a nossa opinião não interessa. Toda a gente gosta de estar 

num sítio em que é reconhecido eu acho que isso faz parte da motivação, nós sabemos que 

não somos mais uns, somos o tal… cada um com a sua maneira, cada um com o seu carater é 

por isso que eu digo quando entram colaboradores novos na minha região eu gosto de 

conversar com todos eles e uma das coisas que digo a todos eles é para que não sejam mais 

um colaborador, sejam aquele colaborador. Isso faz com que as pessoas sintam que fazem a 

diferença… pensam que estando no meio de mais de dois mil trabalhadores não fazem 

diferença e eu pergunto porque é que há gestores ou diretores que se destacam? Porque eles 

fizeram alguma coisa, então nós temos que olhar para ti e dizer que se amanhã eu perco este 

colaborador eu vou atrás dele, é preciso fazer com que as pessoas se sintam úteis.”  

 

Mas para que assim seja é necessário que as próprias organizações criem condições para 

que os colaboradores se sintam bem e a vontade para dar sugestões, e constata-se que 

algumas organizações não adotam este tipo de práticas.  
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“Sim é verdade, há muitas organizações que isso acontece. A distância entre as hierarquias 

traduz-se nisso. Normalmente nós quando não temos muita formação temos tendência a 

adotar ou copiar o que é o nosso chefe e os nossos líderes mais velhos têm ainda muito disso 

pensam que se os líderes anteriores tiveram o seguinte comportamento e adotaram as 

determinadas políticas durante anos e dava resultados eles também podem fazer o mesmo. 

Muitas vezes acontece é que neste momento as pessoas estão mais e melhor formadas em 

áreas como gestão e outras e aprendem a ver as coisas de uma outra forma e já vão com uma 

outra ideia mas as pessoas mais antigas ainda têm aquela mentalidade de que isto tem que ser 

assim e assim.” 

 

Concordo e penso que haverá mudanças para melhor muito em breve ((risos)). Muito 

obrigada pela tua disponibilidade e pela ajuda. 

“((Risos)) de nada, espero ter ajudado.” 
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ANEXO 21 

 

ENTREVISTA Nº 19 

Realizada em: 15-01-2013 as 16h 

Local da entrevista: via telefónica  

Duração da entrevista: 11 minutos e 57 segundos 

 

Nome: Cátia Domingas Brás – “CDB” 

Idade: 36 anos 

Naturalidade: Maputo 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos - Tete 

Função: Gerente de uma agência do BCI em Tete 

Formação académica: Licenciatura em Psicologia e Pedagogia 

 

Percurso profissional: “Olha, eu comecei a trabalhar… Logo que eu saí da faculdade, 

praticamente o BCI foi o meu primeiro emprego e é onde me encontro até hoje… comecei a 

trabalhar em 2004. Comecei como atendedora de balcão durante um ano e meio, depois passei 

a Gestora de Clientes, depois passei a Subgerente. Comecei na agência da Sommerchield, 

depois passei para a agência central de Tete como Gestora e depois na mesma agência passei 

a Subgerente e sou Gerente desde 2010.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“O que me dá satisfação é, começa o ano temos os objetivos para alcançar e aquela força toda 

tem que existir, o trabalho em equipa, em conjunto conseguimos alcançar esses objetivos e 

chegarmos ao final do ano… e termos os resultados e sentir que aquilo que nos foi dado como 

meta agente conseguiu alcançar. E não só, e nós como responsáveis até certo ponto acabamos 

por ser formadores é gratificante passado um tempo, um ano ou seis meses um colaborador 

que esteve connosco, depois estar numa função acima daquela que ele começou sendo que por 

nós foi aconselhado e isso também é gratificante.” 

 

E acha que os colaboradores ou líderes estão mais motivados pelo salário ou pelo 

trabalho que desempenham? Porque gostam do que fazem? 
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“Olha honestamente falando, acaba sendo pelo salário. Porque nós, os jovens, encontramos 

uma vaga e estamos lá mas nem sempre é na formação que agente tem, acabamos estando lá 

pelo salário embora não lhe vou dizer que é a 100%, há sempre uma percentagem que também 

acaba sendo o amor a profissão. Até certo ponto acabo-me apegando ao que faço e pelas 

atitudes que podemos reparar no nosso dia-a-dia podemos dizer que alguns trabalham pelo 

salário.” 

 

E qual é que acha que é a sua responsabilidade na motivação dos seus colaboradores? 

Como me disse que acha que alguns trabalham pelo salário, qual é que acha que seria o 

seu papel para tentar reverter esta situação e motivá-los e fazer com que gostem daquilo 

que fazem? 

“Bem acima de tudo tem que ser um exemplo. Não se pode apenas dizer que as coisas têm 

que ser assim, tem que dizer e fazer. Dar o exemplo nas atitudes, na pontualidade assim até 

certo ponto eles acabam por ficar motivados e não só… aquilo que são os objetivos da 

instituição para com os colaboradores, fazer chegar a eles. Geralmente a informação vem com 

o responsável e depois o responsável é que tem que fazer chegar aos demais. Então fazer 

chegar esses objetivos que a instituição tem para os demais para os colegas. Eu penso que 

desta forma eles poderão se sentir motivados, mas acima de tudo eu tenho que ser o 

exemplo.” 

 

Pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? Se os deixa a vontade para 

partilharem ideias e caso tenham problemas pessoais se partilham consigo quando têm 

necessidade de o fazer? 

“É assim, como deve saber o relacionamento interpessoal não é fácil, não é?” 

 

Sim… 

“Cada um tem o seu comportamento, cada um tem a sua forma de ser e de estar que é 

diferente. Mas procuro nas nossas reuniões semanais… porque a nossa instituição tem essa 

cultura de, semanalmente tem que haver um encontro para que se procure saber como é que 

está correr o trabalho, como é que cada um está integrado nas tarefas que tem para realizar. 

Então nesse momento, procuro saber o trabalho deles, e também tento ser observadora, se eu 

vejo que há alguém que está um bocado em baixo… a parte vou lá e procuro conversar com a 
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pessoa, porque somos seres humanos e podemos ter algo que nos está a afligir fora da 

instituição e que pode afetar o trabalho. Então procuro na medida do possível observar a cada 

um.” 

 

E na sua opinião quais é que acha que são as competências dos líderes moçambicanos de 

acordo com aquilo que é a nossa cultura?  

“((risos)). Existem caraterísticas comuns?” 

 

Se acha que existem caraterísticas comuns ou não, não sei se interage muito com 

gestores e diretores de outras empresas, se acha que todos eles ou alguns têm a mesma 

forma de liderar? 

“É assim eu respondo da seguinte forma, isso não tem a ver com a cultura, mas isso é a minha 

opinião… Penso que isso tem a ver com a personalidade porque por exemplo, falando 

concretamente da província onde eu estou, pode-me pôr ao lado de uma colega que exerce as 

mesmas funções que eu, que é gerente e estamos nesta função a mais ou menos o mesmo 

tempo, mas a minha forma de liderar ou de gerir a agência é completamente diferente e 

porquê? Por causa da forma de ser de cada um. É então por isso que eu acho que não iria 

muito pela cultura do país, mas sim a personalidade de cada é que dita como é que eu vou 

gerir, como é que eu vou liderar a equipa.” 

 

Mas sendo de Maputo e estando neste momento a trabalhar na província de Tete, sente 

que há alguma diferença na sua forma de liderar e a dos seus colegas de Tete? 

“Sim, há diferenças. Eu quando lá cheguei, eu já vinha a 100 por hora e já encontrei um outro 

ritmo, se calhar…” 

 

 E como é que conseguiu entrar no ritmo? Ou eles é que tiveram que entrar no seu 

ritmo? 

“Eles tiveram que entrar no meu ritmo…” 

 

E conseguiu fazer isso com sucesso? Não teve problemas de resistências? 

“Tive e ainda tenho até hoje. Porque conforme eu disse isso tem a ver com o caráter e a forma 

de ser e de estar de cada um. Tive e tenho até hoje, mas cabe a mim também como 
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responsável manter o pulso firme e dar a entender que olha, as coisas aqui têm que ser desta 

forma porque todos nós temos que seguir algo que nos está a ser solicitado lá de cima, não é 

algo que eu, Cátia estou a ditar que tem que ser assim. E penso que, alguns colegas acabaram 

entrando no ritmo… porque depois tivemos um diretor que não é exatamente de Tete mas é da 

Beira e ele também imprime uma dinâmica diferente. Mas basicamente o BCI é composto por 

uma equipa jovem acabam conseguido gerir esta situação e acabam entrando neste ritmo.” 

 

E quais é que acha que são as competências que um líder moçambicano excecional 

deveria ter? 

“Bem, tem que ser acima de tudo uma pessoa aberta, extrovertida mas sem excessos, que seja 

aberta e frontal… amigo também porque no meio de tudo tem que haver amizade, pontual e 

acima de tudo exemplar, porque nós queremos que as coisas aconteçam e em primeiro lugar 

temos que dar o exemplo, tem que se fazer assim e fazer.” 

 

E chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigada pela sua disponibilidade. 

“De nada, espero ter ajudado e desejo-lhe boa sorte.” 

 

Muito obrigada. 
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ANEXO 22 

 

ENTREVISTA Nº 20 

Realizada em: 15-01-2013 as 17h 

Local de entrevista: via telefónica 

Duração da entrevista: 12 minutos e 29 segundos 

 

Nome: Plionardo Francisco Artur – “PFA” 

Idade: 32 anos 

Naturalidade: Maputo 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos 

Função: Gerente 

Formação Académica: 4º ano de Estatística, na Faculdade Eduardo Mondlane 

 

Percurso profissional 

“Comecei a trabalhar em 2003, pelo Banco e Comércio Internacional, ahhhh… depois em 

2006 passei para o BCI onde desempenhei as funções de 2006 à 2012, de caixa, de atendedor 

e agora de Gerente.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções?  

“O que é que me dá mais satisfação no desempenho dessas funções? Humm… o alcance dos 

objetivos, ou seja, a concretização das metas a cumprir e que me são atribuídas… ahh, no 

princípio do ano, e no final nós conseguimos concretizar essas metas, acredito que não haja 

nada mais satisfatório do que isso.” 

 

E em relação aos seus colaboradores, ou se quiser no seu caso, acha que são mais 

motivados pelo salário ou pelo trabalho em si? Porque gostam daquilo que fazem? 

“No meu caso específico, porque gosto daquilo que faço. Gosto dos desafios eeeee… e de 

desempenhar a minha função, sou colocado em desafios constantemente e o facto de poder 

ultrapassa-los ou resolvê-los é o que me satisfaz.” 

 

E quanto aos seus colaboradores, qual é a ideia com que fica em relação a isso? 
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“As motivações são muitas, porque se eu disser que pelo trabalho só, não será verdade. 

Porque o salário tem um peso significativo nas suas motivações, mas também aquilo que 

fazem e como fazem… com prazer, acaba os motivando a fazer o seu trabalho com prazer.” 

 

Qual é que acha que é a sua responsabilidade na motivação dos colaboradores, para que 

eles valorizem mais o trabalho e o ambiente do trabalho e que de facto encarem isso 

como o fator mais importante? 

“Ham ok, ai a minha responsabilidade, é isso?” 

 

Sim, sim… 

“Ehhh… é assim… ehh… eu GOSTO, primeiro, de ser um exemplo. Uma das minhas formas 

de liderar é sendo um exemplo, fazer para exigir… para que eles vejam, como e tenham 

prazer de fazer. É certo que no meio disso, ahhh, há diversas formas de liderar… em algum 

momento, ehhh, acompanhamento… em outro, ehhhh, faço uma intercalação de diversas 

formas de liderar.” 

 

E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores?  

“Ok. É assim nós temos reuniões semanais, todas as quartas feiras, onde antes de entrarmos 

para a agenda com os pontos específicos da reunião, ahhh… fazemos uma abordagem em 

geral daquilo que ééééééé… o bem-estar de cada um, como correu o final de semana, a saúde, 

é uma forma introdutória de os deixar mais abertos que é para na altura da reunião 

propriamente dita, eles estejam mais á vontade…” 

 

Desculpe interromper-lhe mas isso faz parte das práticas da instituição ou foi criado por 

si como líder? 

“…isto foi algo criado por mim, o que a organização quer é que agente faça reuniões 

semanais, quer do acompanhamento daquilo que são, ehhh… os objetivos, que é a 

monotorização, ou ehhhhhh… o coaching do, do, do, do, do, do… do plano semanal, para 

definirmos estratégias de atuação durante essas reuniões. Agora eu individualmente é que 

desenhei eeeeeeeee, as balizas das nossas reuniões.” 
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Ok, e de acordo com aquilo que é… fala-se muito em diversidade cultural em 

Moçambique, de acordo com a cultura moçambicana qual é que acha que são as 

competências que os líderes moçambicanos têm? 

“Hum… (…) ai é um bocadinho complicado porque acredito que varia de pessoa para pessoa, 

mas eu acredito que no geral, ehhhh… em termos de liderança, falo de liderança isto é, 

naquela que foi a minha experiência anterior, é que havia pouca democracia. Normalmente o 

líder não deixava espaço para que todos os colaboradores contribuíssem com as suas ideias, 

normalmente nas reuniões era o líder a falar aquilo que ele acha e aquilo que ele pensa e no 

final acaba sendo uma espécie de decisões em que todos devem cumprir... Mas agora por 

exemplo na minha agência ou nas minhas agências, porque eu geri cá duas agências… como 

pelo menos para mim é um mercado… eu não conheço, acabei conhecendo com esta 

transferência e este envolvimento que é preciso que haja muita abertura e que sejam os 

colaboradores que são residentes, a dar-nos pontos fortes sobre o mercado que é para eu 

explorar e orientar a forma de trabalhar. Porque eles conhecem o mercado mas não conhecem 

as ferramentas para chegarem até aos clientes, conhecem os clientes mas não sabem quais são 

as abordagens mais eficientes para conseguir aquilo que agente quer dos clientes…” 

 

Hum está certo… 

“…então se não damos essa abertura para eles falarem quais são os potenciais clientes e qual 

é o envolvimento de cada um dos clientes no mercado, eu por exemplo acabo ficando aqui a 

gerir a agência mas não tenho clientes para gerir, onde é que eu apanho os clientes? Eles é que 

me têm dito que, ahh… os clientes são estes, e como é que eles fazem essa indicação? Nas 

conversas, nas reuniões, na abordagem que a agente faz no geral daquilo que é estabelecido.”  

 

Então acha que por ser mais jovem, e estar numa época completamente da anterior é 

que tem esta capacidade de dar espaço e ouvir os colaboradores? Como me contou as 

experiências anteriores que teve, os líderes eram tendencialmente mais autoritários… 

qual é que acha que pode ser a explicação possível para esta diferença daquilo que me 

conta que foi e do que atualmente tem vindo a fazer? 

“Ehhhh… acredito também que o fator idade deve contar, mas nem tanto. O que é que 

acontece? Normalmente, aliás,… á uns anos atrás as pessoas que estavam na, na, na, na 

liderança tinham uma visão um bocadinho diferente da visão que a maior parte dos líderes 
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têm atualmente… Eram pessoas, por exemplo, em que a formação académica, ehh, era 

limitada, vamos lá… estamos a dizer que só havia o médio, depois engrenaram para a banca e 

estiveram só e só a trabalhar na banca ou podem ter trabalhado em outros ramos, mas a sua 

visão era um bocado limitada… enquanto hoje em dia, ehhhh… graças ao nível superior que 

grande parte tem acesso, já têm uma visão diferente. Outros até têm o nível superior na área 

de gestão, então quando vão para essa posição de líder já têm algumas ferramentas técnicas 

que lhes permitem exercer essa função facilmente.” 

 

Então acredita que essas diferenças têm a ver com a formação académica? 

“Acredito que sim, acredito que sim.” 

 

E quais é que são as competências que acha que um líder excecional deveria ter de 

acordo com aquilo que á nossa cultura moçambicana? 

“Quais são as competências que um bom gestor deve ter? Hummmm… (…) competências? 

Eeeeeeeeeeeee… tem que saber escutar, eeeeeee. (…) tem que (…) como é que eu posso 

dizer?” 

 

Se deve ser exigente ou não?  

“ehhhhh, em relação á isso, eu diria que deve ser exigente, isto é, enquadrar o nível de 

exigência a cada… há momentos em que realmente precisa ser muito e há momentos que não. 

É preciso fazer um acompanhamento e ver se está tudo a andar bem, ehh, o coaching é 

suficiente. Agora, quando não, é preciso que em algum momento seja mais exigente, ehhh, 

exatamente.” 

 

E chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela 

ajuda. 

“De nada, e gostava de estar presente na sua defesa.” 

 

Infelizmente, estudo em Lisboa, mas sem dúvidas que quando estiver de regresso á 

Moçambique irei passar para apresentar os resultados a todos que se dispuseram a 

colaborar nas entrevistas…  

“Irei aguardar ((risos)), e boa sorte.” 
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((Risos)), esteja descansado, muito obrigada e boa tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

ANEXO 23 

 

ENTREVISTA Nº 21 

Realizada em: 16-01-2013 as 9h30 

Local de entrevista: BCI (Estádio da Machava) 

Duração da entrevista: 17 minutos e 49 segundos 

 

“Eu acredito que nós moçambicanos estamos preparados e surge --- Porque aquilo que são os 

ensinamentos que nos dão por vezes não se adapta a nossa realidade. As pessoas entram no 

mercado de trabalho imaturas e mesmo em coisas básicas, por exemplo a nossa educação 

escolar é uma educação que eu acho que ainda falta alguma coisa para tornar as coisas 

melhores no caso uma pessoa que acaba a 12ª classe e que vai para o mercado de trabalho ir já 

com uma certa maturidade não só á nível de aprendizagem mas mais como pessoa… aprender 

a respeitar os horários, aprender a estar e são coisas que por vezes não são ensinadas em 

escolas, então muitas vezes as coisas que nós aprendemos custam implementar porque tu 

aprendes na teoria uma coisa e quando queres transmitir há uma quebra porque há pessoas que 

não estão preparadas para receber isso. Então precisam de dois à três anos de experiência de 

trabalho e só a partir daí é notável que as pessoas evoluem e aprendem facilmente. Muitos 

entram no banco depois de terminarem a 12ª classe e ainda não têm noção de que têm que 

chegar a horas de assumir responsabilidades, de saber lidar com os clientes.” 

 

Nome: Célia Chaluco – “CC” 

Idade: 40 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação académica: 12ª classe, Formação no Instituto de Formação Bancário 

Empresa: Banco Comercial de Investimentos - BCI 

Função: Gerente do balcão da Machava 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar em 1997 no BCI.” 

 

A quanto tempo é gerente? 

“Sou gerente deste balcão a três anos.” 
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E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das funções de gerente? 

“Olha, na verdade as pessoas em algum momento vão para o lado das coisas que eu também 

almejo então a forma de influenciar as pessoas é --- e tu quando vês por exemplo alguém que 

começa a trabalhar contigo e depois de dois ou três anos sobe para subgerente, tu sentes que, 

fui eu que fiz esta pessoa é isso que me dá mais prazer. E tenho muitas histórias dentro deste 

banco de pessoas que hoje estão em cargos de muita responsabilidade…” 

 

 E sente que há uma certa reciprocidade? Ou seja que estas pessoas também são lhe 

muito gratas porque em parte devem a si terem conseguido progredir na carreira 

profissional? 

“Têm, porque várias pessoas ligam para mim. Tenho várias pessoas que me ligaram… e olha 

eu digo isso hoje porque eu ouvi isto das próprias pessoas, eu pessoalmente não tinha 

conhecimento disso, digo isso porque as pessoas são capazes de estar com um amigo em 

comum e dizer “olha esta é a pessoa que me recebeu no BCI e sou o que sou hoje porque 

passei pelas mãos dela” e é mais ou menos por ai e isso é muito gratificante. E penso que é 

essa a resposta que nós precisamos ter.” 

 

Acha que as pessoas são mais motivadas pelo salário que recebem ou pelo trabalho em 

si, porque gostam daquilo que fazem? Se quiser fale-me do seu caso particular ou dos 

colaboradores com quem tem a oportunidade de trocar ideias. 

“Ah, não é pelo salário… [porque se fosse pelo salário]
25

 …eu aprendi a amar esta função 

tanto que hoje eu até digo a  mim mesma… que gostaria de aprender outras coisas mas a 

banca faz de mim o que sou hoje. Então primeiro porque foi um emprego de sonho, porque 

quando terminei a 12ª classe havia sois empregos que eu sonhava, um era ir para o banco e o 

outro era trabalhar para a TDM (Telecomunicações de Moçambique) porque nessa altura 

ainda não havia a telefonia móvel e a TDM era a empresa que mais jovens tinha e era a mais 

falada e mais conhecida. E o banco foi um sonho porque eu entrei num banco… não era 

normal na altura na década 90, e o meu cunhado passou-me um cheque e o tempo em que eu 

fiquei na fila a ver como é que as pessoas trabalhavam, foi uma coisa que eu vi pela primeira 

vez e fiquei apaixonada mesmo não sabendo o que é que estaria por detrás mas eu pensei logo 

                                                           
25

 Este símbolo - [ ] - indicam a hipótese daquilo que se ouviu. 
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“quem me dera um dia eu entrar para um banco” e foi assim e é daquelas coisas que uma 

pessoa diz que foi um sonho que se tornou realidade.” 

 

Teve mesmo muita sorte porque nem todos têm essa sorte de conseguir transformar os 

sonhos em realidade ((risos)). 

“((risos)) é mesmo verdade.” 

 

E pode-me descrever o seu relacionamento com os seus colaboradores? 

“É engraçado como eu sempre digo que, liderar é uma coisa que uns nascem com carisma e 

outros aprendem e eu por acaso tive sempre muito medo de chegar a ser líder de uma equipa, 

lembro-me que me fizeram este convite duas vezes e eu recusei porque não me senti em 

condições, e porque envolve muita responsabilidade… Hum, a capacidade que as pessoas têm 

de estar a vontade e se não tens respostas para eles e tudo isso. E eu aprendi uma coisa, pelo 

fato de eu ter passado por vários chefes e cada um com o seu caráter e um bocadinho daquilo 

que eu aprendi eu tento ser uma líder participativa. Não tomo as decisões antes de ouvir a 

opinião de todos os colegas… é verdade que a decisão final é minha mas muitas vezes tem 

sido uma decisão compartilhada porque tiro um bocado do que me foi dito e da opinião de 

todos e tentamos em conjunto tomar uma decisão. Mas claro que há aquelas decisões que não 

tenho como pedir a opinião deles porque é de facto assim. E sinto que… e também porque 

eles me dizem e depois de dois anos de estar nesta função com a mesma equipa praticamente 

eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes que foi pedir aos meus colegas para fazerem uma 

avaliação do meu perfil. Foi uma surpresa muito grande…” 

 

E a avaliação era por anonimato? 

“Sim eram anónimos, mesmo assim deu para perceber qual é a opinião de cada um porque eu 

conheço-os a todos e porque eu sou uma pessoa muita aberta e não crio uma barreira para que 

eles se sintam inibidos. Eu faço com que todos trabalhem ao mesmo nível tentamos falar e 

interagir da mesma forma, tentamos conviver do mesmo jeito então penso que seja por isso 

que eles se sentiram a vontade para fazer uma avaliação do meu perfil e daquilo que eu sou.” 

 

Acha que a descrição que fez de si é em parte comum entre os líderes moçambicanos ou 

deste banco? 
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“Não, não é comum porque se formos a falar de Moçambique penso que (…)Tenho sentido 

que há instituições em que as pessoas chegam a exercer uma função de liderança por 

influência de alguns ou seja uns porque são o que são e porque têm capacidades mas na 

verdade o que falta são estas bases. Porque não é porque eu sou competente como pessoa e 

sou um excelente funcionário que devo ser um líder, se eu não tenho as bases para saber 

liderar uma equipa ai por muito bom que sejas como profissional não vais conseguir ter 

sucesso como parte de uma equipa… e podemos verificar isso porque muitas vezes mesmo a 

nível do governo por exemplo, como o Presidente exonera as pessoas e essas exonerações 

muitas vezes vêm por queixas e coisas como estas e chegamos a perceber que afinal as 

pessoas não tinham as bases para estarem no lugar que ocupavam. E hoje as pessoas estão 

muito informadas, as pessoas têm liberdade de expressão então há que investir em si mesmas, 

tentar procurar aprender, “tentar engolir alguns sapos” e saber quando é que se deve dirigir as 

pessoas e como é que deve dirigir as pessoas. As pessoas são humanas e qualquer ser humano 

está trabalhar mas precisa de atenção como pessoa. Eu acho que isso é muito importante e 

acho que nós podemos motivar as pessoas a partir daí sem ser pelo salário, criando apenas a 

harmonia --- para mim o meu maior medo de mudar de empresa é o facto de pensar o que é 

que eu vou encontrar lá e o ambiente de trabalho? E acho que nem todas proporcionam um 

ambiente de trabalho saudável aos colaboradores…” 

 

Então preza muito pela segurança e estabilidade? 

“Eu acho que é a base para tu te sentires bem numa empresa, estabilidade e segurança. Eu 

acho que o salário não é mais importante do que isto.” 

 

E quais é que acha que são as competências que os líderes moçambicanos têm? Se me 

quiser falar no geral ou um caso particular deixo ao seu critério. 

“Eu acho que muitos são autoritários e poucos são os democráticos e liberais.” 

 

E qual é a justificação que daria para essa afirmação? 

“Eu acho que deve ser um problema cultural. Porque penso que nós ainda não nos desligamos 

muito da opressão então todo aquele que é chefe pensa que pode pisar no outro porque 

durante muito tempo na era colonial os chefes tinham esse comportamento. Então isso é uma 

coisa que passou, é histórico mas que ainda permanece. E penso que a tendência 
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principalmente das grandes empresas é tentar mudar e moldar estes líderes e tentar fazê-los 

perceber que existem formas diferentes de lidar com o ser humano. E hoje como temos muitas 

universidades, temos vários meios de informação disponíveis a tendência é de mudar. Mas de 

certo modo ainda há um bocado da imposição.” 

 

E quais é que acha que são as características que os líderes moçambicanos deveriam ter? 

“Hum tem que ser muito humano, empático, hum… emocional não no sentido… Mas alguém 

que possa gerir as emoções dele e dos que o rodeiam.” 

 

E sente que os líderes têm uma preocupação relativamente a vida pessoal dos 

colaboradores? Ou seja quando estes apresentam preocupações a nível pessoal há 

disponibilidade por parte dos líderes? 

“Sim, por exemplo coisas pequenas como esta, por exemplo nós temos uma (…) E eu acho 

que a nível de banco cada um é do seu jeito, comemoram o aniversário dos colegas, dão um 

bolo os próprios colaboradores contribuem para fazer uma festinha…” 

 

E é uma iniciativa da própria empresa ou são os gerentes que tomam estas iniciativas? 

“São as agências, cada agência é do seu jeito não é a instituição mas é uma coisa que vem 

desde que o BCI nasceu e vai passando…” 

 

Faz então parte da cultura organizacional do BCI…? 

“Exatamente. Nos casos de infelicidade o BCI tem um email, seja quem for tia, mãe ou pai de 

tal fulano e temos conhecimento da situação temos a oportunidade de passar os pêsames a esta 

pessoa. Para os mais próximos temos a obrigatoriedade pelo menos em cada agência de ter 

alguém a representar na cerimónia fúnebre. Quando alguém tem um filho fazemos uma 

vaquinha e vai um presente. Hoje, mais ou menos de dois anos pra cá, no natal fazemos a 

troca de presentes que não havia e é feito com muita intensidade e é em todas as agências a 

nível dos gerentes e a nível de cada equipa, e o BCI hoje premeia com algo simbólico no final 

de cada ano aquele que a agência nomeou como aquele que foi o melhor colaborador e é uma 

coisa que é feita não por iniciativa da instituição mas foi uma ideia que partiu dos gerentes de 

vários balcões porque achamos que os colegas merecem. Então no final de cada ano há um 

convívio e é lá onde passamos o prémio a esta pessoa. Temos também casos de colegas que 
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estão doentes a nível da agência há a obrigação de alguém procurar saber como é que o colega 

está e passar a informação a todos. Então tentamos estar presentes nos momentos importantes 

dos colegas. Por exemplo no final do dia quando fechamos o balcão muda tudo, ficamos a 

vontade conversamos sobre tudo é assim comigo, é nesse momento que eu tomo as minhas 

notas porque eu posso até não saber até que ponto alguém tem um problema porque não se 

quer abrir comigo… ou porque está mais a vontade acaba por fazer um comentário que nós 

percebemos e no dia seguinte eu chamo a pessoa e digo, “não foste capaz de me dizer que a 

tua mãe está neste estado? É possível ajudar?” E eles então que digam se sim ou não, e é 

então nesse espaço de tempo que eu consigo perceber as coisas porque há vezes em que há 

colegas que não se abrem porque não se sentem a vontade.” 

 

Penso que é natural, e chegamos ao fim da nossa entrevista, muitíssimo obrigada pela 

contribuição e pela partilha. 

“De nada, espero ter ajudado e desejo-lhe boa sorte.” 

 

E mais uma vez obrigada pela sua disponibilidade. 
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ANEXO 24 

 

ENTREVISTA Nº 22 

Realizada em: 16-01-2013 as 11h30 

Local da entrevista: residência do entrevistado 

Duração da entrevista: 16 minutos e 18 segundos 

 

 

Nome: Calado Domingos Manuel da Silva – “CMS” 

Idade: 56 anos 

Naturalidade: Inhambane 

Formação académica: Jurista  

Empresa: Ministério da Indústria e Comércio de Moçambique 

Função: Diretor de Relações Internacionais 

 

Percurso profissional: “Comecei a trabalhar no ano longínquo de 1978 como professor do 

ensino secundário da disciplina de física e química. E em 1980 deixei a educação por razões 

de saúde e fui trabalhar para uma empresa estatal do comércio externo que importava 

fundamentalmente equipamento de construção, equipamento de ar comprimido bem como 

ferramentas. Em 1984 fui transferido para o Ministério do Comércio externo na altura, de la 

pra cá passei pelo Gabinete de Coordenação dos Programas de Exportação (CGPE) que é um 

gabinete que foi criado na década de 90 para fazer a gestão de donativos e créditos que o país 

obtinha para o relançamento da sua encomia, tomando em consideração que Moçambique em 

1987 adotou a política de mercado livre deixando a orientação socialista que tinha. Em função 

disso fez-se a reforma que permitiu a abertura do país ao exterior e para o apoio para o 

programa de reabilitação económica os países parceiros de Moçambique providenciaram 

donativos e financiamento e o País achou prudente criar-se um gabinete para fazer a gestão 

desses programas daí ter surgido o gabinete de coordenação dos programas de exportação. 

Depois do GCPE voltei para o Ministério do Comércio, e em 2004 fui destacado para 

Bruxelas como Conselheiro Económico da embaixada onde estive até 2010. Quando regressei 

fui nomeado à Diretor Nacional do Comércio, posteriormente em 2011 fui nomeado Diretor 

de Relações Internacionais o trabalho que me encontro a desempenhar até o momento.” 
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E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“O que mE DÁ MAIS SATISFAÇÃO, é dar o meu singelo contributo para o 

desenvolvimento do país é evidente. Porque o país é novo, tem muitos desafios e é necessário 

relançarmos o país a nível mundial tomando em consideração que se estão a descobrir muitos 

recursos naturais e o ministério da indústria e comércio como é obvio não pode ficar a 

margem deste processo. E como funcionário da indústria e comércio particularmente afeto a 

direção de relações internacionais tenho a tarefa de divulgar o país eu diria, lá fora e participar 

no processo negocial dos acordos que o país pretende firmar com a União Europeia, chamado 

o Acordo de Parceria Económica que está atualmente em negociação e também participar no 

processo de integração regional dentro da SADC em que Moçambique é um dos países 

pioneiros. E estamos neste momento em processo de integração regional… Começamos com 

o protocolo comercial e agora criamos a zona de comércio livre estamos empenhados em não 

só ficarmos na região mas também passarmos para o nível continental e é nessa perspetiva 

que neste momento há a negociação das três comunidades regionais, nomeadamente a SADC 

que é dos países da África Austral e temos os países da África Oriental, composta por uma 

comunidade económica regional a qual fazem parte países como Tanzânia, Uganda, Ruanda, 

Burundi e o Quénia e temos também a outra comunidade económica regional. As três 

comunidades económicas regionais estão a tentar negociar uma zona de comércio livre 

tripartida porque congrega as três comunidades económicas regionais com vista a passarmos 

para o nível continental, é este o fim último que se pretende alcançar a nível da União 

Africana.” 

 

E acha que as pessoas são mais motivadas pelo salário que ganham ou pelo trabalho em 

si, porque gostam do que fazem? Pode-me falar do seu caso particular ou de outros que 

tenha conhecimento. 

“Hummmmm, BOM, eu poderia dizer que os colegas com quem trabalho são excecionais 

porque estão motivados pelo trabalho e não pelo salário porque a função pública não tem 

salários por ai além e temos que ter em mente a realidade económica do país e essa realidade 

económica do país não permite pagar pelo trabalho que as pessoas fazem. Mas tenho colegas 

extraordinários com competências extraordinárias de tal forma que o trabalho que eles fazem 

é um trabalho de grande qualidade e eu tenho a certeza absoluta que estão motivados pelo 
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trabalho, pelos desafios a que eles se entregam de corpo e alma e produzem um trabalho 

excecional.” 

 

E como diretor e líder de uma equipa qual é que acha que é a sua responsabilidade na 

motivação dos colaboradores? 

“Ah, em primeiro lugar é preciso criar um espírito de equipa. E esse espirito de equipa passa 

necessariamente por todos nós sermos exatamente técnicos antes de sermos diretores. Sermos 

técnicos, significa expormo-nos a crítica e não só mas também sermos capazes de ouvir, cada 

um tem o seu contributo a dar no trabalho que faz e eu privilegio muito esse aspeto. Gosto de 

ouvir antes de tomar decisões e particularmente em matérias técnicas prefiro sempre ouvir os 

meus colegas que são mais técnicos do que eu porque eu sou coordenador não sei tudo, e há 

matérias específicas que cada um deles tem o seu saber e que no final das contas faz parte do 

saber de toda a direção de relações internacionais. Eu posso citar o exemplo das questões 

ligadas a Organização Mundial do Comércio (OMC), hum, eu neste momento estou mais 

ligado a integração regional e o processo do acordo de parceria económica com a União 

Europeia, que já deveria ter sido assinado mas que infelizmente se encontra atrasado e que 

consequentemente não tenho tido muito tempo para me dedicar por exemplo as questões 

ligadas a OMC… e tenho um colega que se dedica fundamentalmente a fazer pesquisas às 

questões ligadas a OMC, e consequentemente é com esse colega que partilho e oiço sempre a 

opinião dele antes de tomar qualquer decisão. Isso para dizer que é preciso saber partilhar 

distribuir responsabilidades. Porque no final das contas temos os mesmos objetivos.” 

 

E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“Hum, eu tenho uma relação muito especial com muitos colegas meus que fazem parte da 

direção de relações internacionais porque antes de ser diretor ou líder alguns deles 

trabalharam diretamente comigo, não na mesma direção mas trabalharam diretamente comigo 

e portanto conhecemo-nos muito bem e eu sempre privilegio um espaço, tenho de dar espaço 

a eles para que se pronunciem digam exatamente qual é a opinião que têm sobre os assuntos. 

E do lado pessoal, isso é inevitável que eu tenha que saber como é que eles estão porque o 

homem não é uma máquina, o homem é um ser humano e um ser humano antes de trabalhar 

tem os seus problemas pessoais e é preciso saber se quando saiu de casa a família está bem, se 

tem algum problema, enfim conversamos sobre todos os assuntos e de tal forma que dentro 
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das pequenas possibilidades que nós temos procuramos sempre saber o que é que se passa 

com os colegas na esfera profissional e pessoal, porque no final das contas isto influencia o 

trabalho que se desenvolve. Se a pessoa trás uma carga de problemas de casa e não somos 

capazes de compreender essa pessoa, dificilmente ela pode render naquilo que pode. Então 

partindo de um pressuposto muito importante, antes de sermos diretores e subordinados, 

somos colegas e somos amigos. Procuramos exatamente saber o que é que se passa com os 

colegas mesmo o que estão doentes procuramos saber o que é que se passa, conversamos com 

ele, visitamos. Quando acontecem por exemplo infelicidades, vamos todos a casa de quem 

tenha tido uma infelicidade e damos a nossa solidariedade até onde é possível.” 

 

E de acordo com a cultura moçambicana, quais é que acha que são as competências dos 

líderes moçambicanos? 

“BOM, eu não me posso pronunciar digamos de uma forma acabada sobre isso porque estaria 

a ser pretensioso. E eu conforme disse estive fora de Moçambique e voltei á dois anos… E 2 

anos não me permite observar muito. Mas verifico que há grandes competências por parte de 

muitos dirigentes moçambicanos, hmmm, eu julgo que há autocratas e há democratas é 

inevitável. Mas em geral verifico que há muitas competências e há cada mais a tendência de 

envolver mais pessoas nos processos de desenvolvimento do país e isto é bom porque no final 

das contas quem sai a ganhar é o próprio país. E as pessoas estão a começar a compreender 

que sozinhas não podem avançar e que precisam sempre dos outros e que não há quem saiba 

mais do que os outros e cada um complementa o outro, temos que trabalhar que nem um 

relógio suíço que uma peça transmite o movimento a outra peça e assim sucessivamente 

depois temos o segundo, o minuto e a hora. As pessoas estão a começar a entender a mecânica 

do desenvolvimento e assim estão a tentar envolver mais pessoas no processo de 

desenvolvimento do país.” 

 

E quais é que são as competências que um líder excecional deve ter? Ou se lhe pedisse 

para descrever o que é que deveria ser a liderança moçambicana excecional como é que 

defenderia como conceito? 

“Acima de tudo ser muito, hummm, ser capaz de escutar. Isso é extremamente importante e 

uma das características fundamentais para os líderes. Não aparecer com solução acabadas 

porque no processo de trabalho não há soluções acabadas, a solução que eu hoje tenho pode 
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não ser a melhor para amanha, a carta que eu escrevo hoje se for ver amanha chego a 

conclusão que aquele parágrafo tem que ser suprimido, tenho que alterar isto e aquilo então o 

saber ouvir… e constantemente expor-se e não ter receio porque infelizmente muitas vezes os 

dirigentes têm receio de mostrar aos seus subordinados que têm lacunas e isso é mau. Isso é 

mau porque quando se tem lacunas a melhor forma de suprimir as lacunas é expormo-nos 

porque não podemos pedir a um ignorante para esclarecer a sua própria ignorância, só o outro 

é que pode esclarecer a sua ignorância… porque o diretor as vezes é ignorante nalgumas 

matérias e porque não pedir ao outro colaborador para que lhe esclareça em relação a algumas 

questões?” 

 

Penso que por vezes é uma questão de insegurança… 

“EXATAMENTE há esse problema de insegurança que o outro pode-se destacar e esse 

destacar pode ter consequências. Mas eu julgo que um diretor tem que ter essa capacidade, 

humildade acima de tudo… ser capaz de dizer eu não sei isso, explique-me como é que isso 

funciona.” 

 

E acha que também é importante para os colaboradores darem a sua contribuição? 

“No meu caso específico, tenho tido uma colaboração excecional dos meus colegas e sentem-

se a vontade de tal forma que quando eles se apercebem que há uma coisa que não está bem 

vêm ter comigo e dizem, aqui não estamos de acordo com isto e a nossa opinião é esta e ai 

sentamo-nos e vemos tudo juntos e fazemos a correção. Eu tenho essa sorte de ter grandes 

colaboradores e não me posso queixar, estaria a ser injusto se não reconhecesse as 

competências que os meus colegas têm.” 

 

E chegamos ao fim da nossa entrevista, muito obrigada pela sua disponibilidade. 

“Nada por isso, boa sorte.” 
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ANEXO 25 

 

ENTREVISTA Nº 23 

Realizada em: 16-01-2013 as 15h 

Local de entrevista: Future Proof Building Lda 

Duração da entrevista: 15 minutos e 48 segundos 

 

Nome: Quincardete Lourenço – “QL” 

Idade: 27 anos 

Naturalidade: Beira - Sofala 

Formação Académica: Licenciatura em Engenharia Eletrónica 

Empresa: Future Proof Building 

Função: Diretor Técnico 

 

Percurso Profissional: “Comecei a trabalhar quando estava no 4º ano da licenciatura, 

trabalhei durante um ano na Televisão Independente… logo que terminei a faculdade, 

trabalhei também na Smart Living… E em 2010 decidi abandonar a empresa e fundar esta 

empresa. E quando eu fundei, por uma questão de estratégia e mesmo a minha formação… 

durante um tempo desempenhei a função de Diretor Geral mas por uma questão de estratégia 

e mesmo por causa da minha formação em Engenharia assumi a função de Diretor Técnico. 

Mas em 2011, eu vendi uma parte da empresa ao meu sócio Dirceu e ele passou a fazer a 

parte Administrativa e nós dois partilhamos a gestão… a empresa como é pequena… as 

pequenas e médias empresas, é o meu ponto de vista, a imagem de um Diretor Geral não é tão 

importante assim porque nós lidamos muito com o dia-a-dia.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“É assim… Duas coisas: primeiro eu gosto da área em que atuo, que é a área de automação, 

segundo, ehhhh… (…) quando eu fundei a empresa, uma deficiência que notamos no mercado 

é que as empresas que existiam faziam as coisas sem profissionalismo… e eu sinto que está 

diretamente ligado aos técnicos, está diretamente ligado às obras e isso incorpora uma certa 

qualidade aos nossos trabalhos, isso é que faz com que agente tenha mais e mais clientes e 

que agente possa crescer. Ehhh, e eu sentia que quando eu estava como Diretor Geral eu não 
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tinha essa visão, perdia um pouco isso, ihhh… por isso é que preferimos por uma questão de 

estratégia partilhar a direção geral… e que só nos reunimos para assuntos relacionados com 

estratégias e plano… quando estamos no início do ano estamos a fazer os planos estratégicos, 

orçamentos… mas uma vez terminada essa fase reunimo-nos, acho que é, de dois em dois 

meses para avaliar… porque muitas das reuniões são mais de operações, tanto ao nível 

administrativo quanto ao nível técnico.” 

 

Acha que os colaboradores ou os líderes são mais motivadas pelo salário que recebem ou 

pelo trabalho que fazem? Se quiser pode-me falar de algum caso particular. 

“Bom, ehhhh… há alguns colaboradores que eu sinto que estão extremamente 

comprometidos… por exemplo eu tenho um colaborador, que quando eu fundei eramos duas 

pessoas só, eu e esse colaborador… na verdade ele até veio da outra empresa onde eu 

trabalhava… quando eu sai da outra empresa, fiz-lhe uma proposta melhor e ele veio e é 

alguém que eu sinto que está comprometido mas uma caraterística geral da empresa é que 

(…) sem exagero, mas quase todos estão altamente motivados. Eu acredito que não é só pelo 

salário porque, primeiro quando a empresa é pequena eles conseguem sentir o crescimento… 

é diferente de uma grande empresa em que o crescimento é muito difícil de medir, nota-se 

mais nos relatórios financeiros… os sócios é que têm acesso. Aqui já não, todos têm acesso e 

são coisas palpáveis… quando tu consegues oferecer melhores condições, quando já há uma 

viatura para se ir às obras, vê… tens… é um crescimento visível. Quando as condições de 

trabalho, o espaço físico melhoram, tudo isso sente-se como um crescimento, ou seja… e uma 

coisa que eu sinto aqui na empresa é que as pessoas estão altamente motivadas e 

comprometidas com o projeto. É a minha perceção.” 

 

E qual é que acha que é a sua responsabilidade na motivação dos colaboradores? 

“A minha responsabilidade é transmitir, ahhh… a visão da empresa… que olha nós estamos 

hoje aqui e queremos chegar ali… e para isso precisamos, ou seja,… por exemplo uma coisa 

que nós temos, nós temos todas as segundas feiras uma reunião que é aberta, fazemos o 

planeamento mas é uma reunião em que cada colaborador diz com o que é que não concorda, 

o que é que deveria mudar… e participam todos os colaboradores da empresa, e nós fazemos 

questão que nos olhemos como membros de uma equipa e que se algo falhar… por exemplo 

também já acabamos com os Senhores, todos nós tratamo-nos pelos nomes próprios… não 
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há… mesmo por uma questão de… quando abrimos a empresa eu lembro-me que era Sr. 

Quincardete, Sr não sei quantos… mas nós sentamos e por uma questão de unanimidade 

decidimos que não há senhores e que nos devemos tratar pelos nomes tanto que isso até gera 

uma certa confusão para algumas pessoas que vêm das outras empresas…” 

 

E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? Se é uma pessoa que se 

mostra disponível para ajudar os colaboradores á nível profissional ou pessoal? 

“Relativamente a vida pessoal, damos importância mas como pode imaginar se entramos na 

vida pessoal abre-se um campo de problemas porque cada um tem os seus problemas… mas 

nas reuniões de segunda-feira por exemplo, nós fazemos alguns trabalhos… por exemplo… 

ah… há trabalhos… nós temos uma missão, que é a missão da empresa e que é onde nós 

queremos chegar…” 

 

Sim… 

“Mas também é preciso perceber qual é o sonho individual de cada um e como é que esse 

sonho individual e o sonho coletivo podem “se casar”… vou-lhe dar um exemplo de coisas 

concretas, nós temos aqui trabalhadores que já fizeram empréstimos para comprarem os seus 

terrenos e nós facilitamos esse tipo de coisas e isso mostra que estamos preocupados com 

eles, e não foi apenas um… temos vários que já vieram e nós vamos abatendo no salário… 

coisas simples, por exemplo querem tratar o passaporte, que acham que… ehh… não querem 

usar todo o dinheiro do salário para gastar num mês nessas coisas e que a empresa pode 

ajudar, estás a perceber?” 

 

Sim, sim, sim… 

“… e facilitamos e não há muito como se fosse um procedimento, é muito informal… fazes 

uma requisição que as vezes é oral, ou pede-se que a pessoa faça por escrito e depois se a 

empresa está em condições naquele momento dá…” 

 

E qual é que acha que são as competências que os líderes moçambicanos têm? 

“Eh… eu como estou neste mundo dos negócios tenho a felicidade de conviver com muitos 

gestores ou líderes de outras empresas. Mas uma coisa que me faz confusão… nós aqui em 

Moçambique confundimos muito o papel de chefia e liderança, porque nós temos muitos 
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chefes… ehhhhh… então em Moçambique é cultura, ser chefe e ter subordinados que fazem o 

culto de… vamos chamar, “escova”. As pessoas gostam, os chefes gostam aqui em 

Moçambique de ter pessoas menos competentes para puderem mandar, eeee… infelizmente o 

cenário ou felizmente o cenário, por causa da concorrência, está mudar e hoje esse perfil de 

chefe autoritário, chefe que sabe tudo, chefe que manda e que está sempre certo está a entrar 

em decadência e hoje em dia as empresas querem cada vez mais bons líderes. Pessoas que são 

seguidas, as vezes por referência, porque os trabalhadores percebem para onde estão a ser 

levados, e estão a ser levados para uma causa maior… e eu acho que essa é a aspiração, tanto 

minha quanto á do meu sócio, de sermos líderes e não chefes. Eu por exemplo, 

particularmente no exercício das minhas funções como diretor técnico… ainda que eu saiba 

que a coisa deve ser feita assim, eu detesto fazer, sem antes eu e a pessoa que vai fazer a 

atividade estejamos de acordo, que a pessoa concorde que tem que ser assim… e não que eu 

chegue e diga, tu tens que fazer assim… eu gosto que ele questione porque é que tem que 

fazer isso? Porque é que… eu gosto de criar esse ambiente porque para mim quando a pessoa 

sabe o que está fazer a coisa sai melhor. Só para dar um exemplo, que nós… eu pessoalmente 

acho que esse modelo tem funcionado, nós saímos de uma empresa de duas pessoas, eu até 

disse-lhe 10 mas já estamos com 12 funcionários e mesmo até á nível da faturação, estamos a 

faturar comparativamente com algumas grande empresas. Os nossos projetos estão a 

transformar-se em grandes projetos e as pessoas que lidam connosco percebem a diferença 

dos nossos funcionários, percebem que são pessoas comprometidas com a satisfação do 

cliente porque isso é uma cultura da empresa, que se criou aqui dentro… a cultura da 

excelência, queremos fazer bem, mas não basta fazer bem… tem que ser muito bem feito 

porque sabemos que um cliente satisfeito é a melhor agência de marketing que existe.” 

 

Ok, e quando me falou do gosto que os moçambicanos têm em serem Chefes, ou seja, 

serem autoritários, qual é que acha que seria a justificação para esse comportamento? 

Acha que tem a ver com a cultura? É pouca formação? 

“O motivo é que durante muito tempo, sempre se olhou o sucesso de uma empresa 

relacionada com a rede de contactos que tu tens…. De uma forma mais simplista, com as 

influências políticas que tu tens. Sempre se negligenciou a gestão, a parte pessoal de gestão da 

empresa… porque sempre se acreditou, “eu tenho influência vai dar certo independentemente 

de quem está a executar”… olhava-se mais para uma empresa como sendo as relações com o 
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círculo político. E principalmente porque nós aqui em Moçambique não temos uma cultura de 

gestão organizacional, penso que isso está ser trazido agora pelas grandes empresas 

multinacionais que estão a entrar no nosso país e já se começa a falar… Vou-lhe dar um 

exemplo á nível de Higiene e Segurança no trabalho, não havia nada… hoje mesmo as 

pequenas empresas já começam a falar disso… as certificações e isso era uma novidade, mas 

já se estão a trazer esses conceitos.” 

 

E quais é que acha que são as competências que um bom líder moçambicano deveria 

ter? 

“Eu acho que são três, um bom líder tem que ser visionário. Visionário significa o quê? 

Pensar no futuro. Tem que ser um membro da equipa e que está ali a torcer, está lá com os 

trabalhadores e que está ali a fazer, por vezes… e tem que ser um “capataz” que é quando as 

coisas não estão bem, saber impor a ordem e fazer as coisas… mesmo que isso às vezes soe 

pesado. Por exemplo nós temos essa dificuldade, porque criamos um ambiente quase 

familiar… que por vezes as pessoas confundem… mas para um bom líder tem que saber que 

este é o momento de reprender, impor. Vou-lhe dar um exemplo, nós chegamos numa altura 

em que os horários já não eram obedecidos e ai já não era uma coisa para conversa, era uma 

coisa para imposição mesmo, para saber que estava a comprometer o desempenho… mas isso 

faz parte logicamente da cultura de Moçambique, as pessoas têm dificuldades em cumprir os 

horários. Então um bom líder tem que ter essas características, visionário fazer parte da claque 

da equipa ou seja, membro da equipa, estar ali a torcer com a equipa para que as coisas 

corram bem e não se esquecer de ser um capataz, que quando as coisas não funcionam… isso 

do ser capataz por exemplo, se eu delego uma função a uma pessoa, e vou pôr uma data em 

que quero que seja cumprido, e essa pessoa não cumprir os prazos, eu não posso passar a mão 

na cabeça dessa pessoa. Apesar de ser um método tradicional, penso que ainda funciona nesse 

aspeto. ((Risos)) 

 

((Risos)), pois tem que ser. E chegamos ao fim da entrevista, muito obrigada por me ter 

recebido. 

“De nada e desejo-te boa sorte.” 
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ANEXO 26 

 

ENTREVISTA Nº 24 

Realizada em: 16-01-2013 as 16h30 

Local de entrevista: Five Star Entertainment  

Duração da entrevista: 15 minutos e 40 segundos 

 

 

Nome: Paulo Collinson – “PC” 

Idade: 30 anos 

Naturalidade: Maputo 

Formação académica: Ensino técnico médio de Marketing relações públicas e publicidade 

Empresa: Five star entertainment. “Fazemos o que se chama de brand management, ou seja 

gerimos marcas de outras empresas e quando digo gerimos marcas de outras empresas, quer 

dizer que nós realizamos tudo que são assuntos promocionais para as marcas de outras 

empresas como por exemplo a Cerveja de Moçambique, Companhia Geral da Matola, posso 

dar um exemplo rápido o relançamento do novo preservativo jeito fomos nós que fizemos. É 

basicamente isso que é o nosso core business vamos dizer assim. Tenho 12 trabalhadores 

fixos neste momento e temos mais eventuais do que propriamente os fixos, porque nós 

contratamos pessoal para os projetos que temos e são contratos temporários de três ou seis 

meses. Por exemplo nós no ano passado tínhamos um staff de 150 colaboradores mais os 

nossos 12 fixos. ” 

Função: Diretor Geral 

 

Percurso profissional: “Abri esta empresa á seis anos mas comecei a trabalhar com 19 anos, 

o meu pai faleceu e eu tive que assumir os negócios dele e essa foi a minha primeira 

experiência no mundo do trabalho, yah. E era uma área totalmente diferente desta, era uma 

industria metal mecânica e foi bom pra começar ((risos)). 

 

Além de ser o fundador, quais são as funções que desempenha na empresa? 

“BEM, sou também Diretor Geral mas, ah, faço para além da parte da gestão da empresa, faço 

muito a parte comercial a gestão do cliente, o contacto com os clientes… porque nós temos 
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clientes muito específicos não é uma vasta gama de clientes, mas são empresas muito grandes 

que são os nossos clientes.”  

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“Eu gosto de ir para o terreno, eu não gosto de… O que me dá mais satisfação mesmo é fazer 

as sessões, a parte das discussões com os clientes e fazer acordos dos orçamentos essa é a 

parte mais complicada e o trabalho de escritório é o que eu menos gosto. Eu gosto mais de 

fazer as ações de ter o contacto com o público, as promoções, os espetáculos isso é o que tem 

mais piada.” 

 

Qual é que acha que é o fator motivacional mais importante, o salário ou o trabalho que 

faz? 

“Hum, eu penso que… não sei se o salário motiva alguém neste momento no mercado, porque 

quanto mais ganhamos mais queremos então nunca estamos satisfeitos com o salário. Mesmo 

quem ganha 10.000 dólares por mês quer ganhar 15.000 dólares e assim sucessivamente, e 

então as pessoas… e quanto mais agente ganha mais agente gasta então as nossas 

necessidades vão aumentando, mas uma das coisas que eu tento priorizar aqui para que as 

pessoas estejam satisfeitas é a boa relação interna. Tipo, nós temos uma relação muito aberta 

aqui… todos nós e o ambiente de trabalho é muito bom não é um ambiente muito pesado, é 

um ambiente agradável eu acho que isso é o mais importante, tu saíres de casa e saber que 

vais para um sitio onde gostas de estar e penso que isso é um dos fatores que pode motivar o 

ser humano a trabalhar melhor.” 

 

E qual é que acha que é a sua responsabilidade na motivação dos colaboradores? Por 

exemplo quando tem funcionários novos, como é que os consegue integrar para que se 

sintam bem, e sente que há problemas com alguns deles nesse sentido, de se sentirem 

oprimidos por serem novos? 

“Alguns sim e alguns não, obviamente que as pessoas são diferentes e umas são mais 

fechadas que outras. Tento não criar de forma nenhuma barreiras, tento fazer por exemplo 

com que quem está aqui a um mês e quem está aqui a um ano se sinta da mesma maneira, não 

sinta que, ah, eu sou novo então tenho mais restrições que o antigo, não é por aí. Falando 

honestamente não tento influenciar muito na vida pessoal do meu staff não gosto de me meter 
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simplesmente, influencio e meto-me na vida profissional deles no que diz respeito à empresa e 

o que eu tento fazer, eeee, obviamente tentar dar abertura suficiente para as pessoas dizerem o 

que pensam, darem sugestões, não terem problemas em sugerir alguma coisa se tiverem que 

sugerir porque penso que se tu não dás essa abertura começa-se a criar bloqueios nas pessoas, 

as pessoas ficam cada vez mais fechadas e desinteressadas já sabem que, aqui não vale a pena 

dar sugestões porque não se vai a lado nenhum o boss não vai aceitar… que é o que acontece 

em muitos sítios. Aqui na empresa as vezes a minha frustração é a falta de sugestões, eu sinto 

que as pessoas têm abertura para o fazer mas não o fazem.” 

 

Estando neste mundo do negócio, não sei se tem muito contacto com Diretores e 

Gestores de empresas Moçambicanas…? 

“MUUito…” 

 

Então quais é que acha que são as competências ou caraterísticas dos diretores 

moçambicanos? 

“Vou-te dizer honestamente, ah, eu não gosto de trabalhar com os moçambicanos.” 

 

Porquê? 

“Não gosto de trabalhar com moçambicanos porque… especialmente jovens, quando são 

gestores e diretores jovens porque nestes anos que tenho visto --- não são todos mas uma boa 

parte tem o mau hábito de relacionar relações pessoais com profissionais no sentido de, o 

Paulo vai lá é o dono da Five Star e eu estou a “vender a minha empresa” o que significa que 

eu é que sou o principal beneficiário de qualquer que sejam os ganhos daquele negócio que 

estou a fazer. Então o que muitas vezes acontece é que muitos desses gestores se não forem 

muito com a tua cara começam a achar que estás a ganhar muito dinheiro, ah, então tira-te o 

negócio. Então as pessoas não vão no sentido de esta empresa faz um bom trabalho e eu vou 

continuar a trabalhar com eles, pensam primeiro que a pessoa está ganhar muito dinheiro 

porque eles têm acesso as faturas… parece irreal mas acontece muito, podem começar a criar 

situações e tu acabas não trabalhando mais com aquela empresa, já estive em situações 

destas… São pessoas que não te deixam progredir. Enquanto quando tu estás a trabalhar com 

estrangeiros, eles estão aqui para ter resultados…” 
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Quando me fala em estrangeiros, quer dizer portugueses, sul-africanos? 

“ODEIO os portugueses, NÃO gosto de trabalhar com os portugueses. São pessoas um pouco 

difíceis. Nós até temos um pouco da cultura portuguesa, o português é um pouco arrogante…” 

 

Dizer que são um pouco arrogantes, é bondade sua… 

“Sim… Eu gosto de trabalhar com ingleses, sul-africanos, são pessoas extremamente 

dinâmicas, holandeses, alemães, esses são focados no resultado. Esses não querem saber se é 

o Paulo, se é o João se é o António, se estás a apresentar resultados eles trabalham contigo. 

Não há aquela preocupação de, não, quem eu posso arranjar para substituir o Paulo?” 

 

Trabalham com pessoas competentes e não estão preocupados com o que a pessoa é ou 

deixa de ser fora do trabalho… 

“Exatamente é mais ou menos por aí.” 

 

E quais é que acha que são as competências que um bom gestor deve ter? 

“Acho que um bom gestor primeiro tem que ser uma pessoa focada naquilo que faz e, eee, e 

ter uma atenção redobrada em relação ao seu staff, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que 

ser uma pessoa aberta á comunicação com os seus colaboradores, aberta á sugestões, e não 

uma pessoa de ideias fixas, de é isto é isto, porque normalmente isso não funciona. E 

obviamente que tem que ser alguém que gosta daquilo que está fazer, um bom gestor tem que 

gostar daquilo que faz, da área em que está a trabalhar, porque se tu não gostas da área em que 

trabalhas não tens motivação. Eu acho que esses são os pontos-chave para poderes ter 

resultados positivos. E eu graças a Deus faço aquilo que eu gosto. A minha maior frustração 

as vezes é… O staff. O staff é uma frustração muito grande principalmente na minha área, a 

minha área não é como advocacia, gestão de empresas, não é como economia em que as 

pessoas se formam, aqui é mais complicado porque tem a ver com a criatividade. Por isso é 

que as vezes quando temos reuniões as pessoas ficam caladas, até parece que não estamos no 

mesmo mundo, as pessoas não têm ideias e parece que depois é complicado pegar nesse staff 

e meter no mundo que tu gostarias que eles estivessem, porque as pessoas também têm 

dificuldade em aceitar essa mudança e perceber que aquilo é para o bem delas. Então estes são 

alguns dos challenges que agente enfrenta nesta área --- Por exemplo nós temos uma agência 

de comunicação below the line que é um contacto mais direto com o consumidor mas existem 
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agências que fazem o above the line como as agências de publicidade por exemplo… estas 

empresas enfrentam as mesmas dificuldades, é por isso que as agências de publicidade, as 

boas pelo menos, a equipa de criatividade não são moçambicanos. Pelo menos os “cabeças” 

são de fora, os moçambicanos são os que executam.” 

 

Eu penso que isso tem a ver com questões de formação, há pouca formação de qualidade 

em Moçambique… 

“É exatamente por isso mas tem a ver também com a criatividade. Tu quando estás nesta área, 

tens que ser uma pessoa muito aberta aos meios de comunicação, tens que ser uma pessoa que 

está sempre ligada aos meios de comunicação. Hoje em dia tens os meios de comunicação 

tradicionais como a televisão, a rádio, os jornais etc., mas também tens os digitais, facebook, 

twitter, etc., então tens que estar nesse mundo para poderes ver o que é que está acontecer lá 

fora e aprenderes com essa experiência. Quando tens um projeto é preciso ires ver o que é que 

está ser feito daquele tipo de projetos lá fora para poderes abrir a mente e ter ideias e depois 

buscar e depois pegares naquilo e adaptares para a nossa realidade. E é essa dificuldade que 

existe nos profissionais moçambicanos.” 

 

Mas então o problema seria a dificuldade no acesso a esses meios? 

“Não é esse o problema porque eles têm acesso. Por exemplo os meus colaboradores têm 

acesso a tudo isso mas não se interessam. Vou-te dar um exemplo, eu hoje tive uma reunião 

de brainstorming com o meu staff. E os clientes mandam-nos um briefing com o que eles 

querem e nós com base no briefing desenvolvemos o projeto e o que é que aconteceu? Nós 

recebemos o briefing em dezembro, então de dezembro até hoje foi tempo suficiente para que 

as pessoas tivessem em mente ideias. Mas quando tu chegas a uma reunião de brainstorm e 

percebes que as pessoas não têm conceitos formados, ideias é porque as pessoas não se 

preocuparam e isso é incompetência. Mas há muitas pessoas que tu vês que são competentes 

mas as vezes deixam-se ficar incompetentes.” 

 

Mas acha que de alguma forma pode ajuda-los a desenvolver essas competências? 

Porque no final acaba por ser um benefício para a própria empresa… 

“Tu podes ajudar. Por exemplo uma das coisas que eu fiz hoje foi, o nosso brainstorm é para 

amanha e eu marquei um meeting hoje que era para primeiro perceber onde é que eles 
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estavam e o que eu fiz hoje foi dar-lhes os guidelines para que eles possam desenvolver 

conceitos para que amanha possamos ter um meeting produtivo. Caso contrário iria acontecer 

amanha o que aconteceu hoje, que foi eu aperceber-me que afinal ninguém tinha estudado 

nada. Estavam todos calados, e começam a ter ideias ali no momento… eu por exemplo já 

estou nesta área a muitos anos, eu posso ter uma ideia num tic tac. Falas-me do que queres 

fazer e eu começo a desenvolver a ideia na minha cabeça logo.” 

 

Também por uma questão de experiência. 

“Sim é uma questão de experiência mas quando não estás nesta área não consegues fazer isso, 

então se estiveres com alguém que está na área á muito tempo a pessoa facilmente identifica 

que tu não te preocupaste com o assunto, então é complicado e principalmente se essa pessoa 

for o teu Boss, ((risos)). 

 

((Risos)). E chegamos ao fim da entrevista, muito obrigada pela disponibilidade. 

“De nada e boa sorte.” 
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ANEXO 27 

 

ENTREVISTA Nº 25 

Realizada em: 17-01-2013 as 13h 

Local da entrevista: TVM (Escritório Av. Eduardo Mondlane) 

Duração da entrevista: 13 minutos e 1 segundo 

 

Nome: Hermínio Vutame – “HV” 

Idade: 36 anos  

Naturalidade: Zavala - Inhambane 

Formação académica: Contabilidade 

Empresa: Televisão de Moçambique (TVM) 

Função: Chefe de Departamento de Plano e Orçamento 

 

Percurso profissional: “Sou chefe do Departamento de Plano e Orçamento e neste momento 

estou a substituir o Diretor de Planeamento de Projetos e Eventos que se encontra de férias.” 

 

A quanto tempo é que trabalha na TVM? 

“Humm, já há treze anos.” 

 

E a quanto tempo desempenha a função atual? 

“Este é o terceiro ano, estive na contabilidade durante dez anos e passei para este 

departamento em 2010.” 

 

E o que é que lhe dá mais satisfação no desempenho das suas funções? 

“Hum volto a dizer que desempenho esta atual função porque a Administração assim o quis 

mas não é a minha inclinação, a minha inclinação é para a contabilidade que é aquilo que eu 

estudei e aquilo que eu gosto de fazer.” 

 

Na sua opinião qual é o principal fator de motivação, o salário ou o trabalho? 

“Eu penso que as pessoas aqui gostam de trabalhar na televisão.” 
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Porquê? 

“Porquê? Se calhar porque, pronto, nem que não sejam todas a aparecerem nos ecrãs, o 

simples facto de saber que trabalho na televisão é recompensador por isso não é tanto pelo 

salário.” 

 

Mas o salário não deixa de ser um fator importante? 

“Penso que é atrativo para qualquer um ((risos)) …” 

 

((Risos)). Visto que neste momento se encontra a liderar uma equipa, qual é que acha 

que á sua responsabilidade na motivação desses colaboradores? 

“Acho que o simples envolvimento em qualquer que seja a tarefa dá responsabilidades a cada 

um, e acho que só isso já motiva… Confiar nas pessoas já é motivo suficiente para que as 

pessoas se sintam úteis e importantes.” 

 

E pode-me descrever a sua relação com os seus colaboradores? 

“Falando especificamente do nosso departamento, por exemplo todas as segundas feiras 

temos a nossa reunião de planificação dirigida pelo Diretor, logicamente que antes de falar 

sobre o trabalho primeiro procura saber como é que foi o final de semana, se está tudo bem. 

Então antes de começarem as cobranças procura-se primeiro saber sobre como é que cada 

colaborador está. Temos um plano anual que é dividido por meses e por semanas, e nós 

atualizamos as atividades desenvolvidas ao longo da semana.” 

 

Fala-se muito na diversidade cultural em moçambique, não sei se nesta instituição há 

colaboradores de diferentes províncias de Moçambique. De acordo com a cultura 

moçambicana qual é que acha que são as competências que os diretores moçambicanos 

têm? 

“Temos, nesta instituição em Maputo, Moçambique inteiro representado. Temos as 

delegações provinciais mas tirando isso aqui mesmo na sede encontra-se pessoas de todas as 

províncias de Moçambique, mas somos uma única identidade somos todos moçambicanos. 

Quanto a segunda questão, é assim (…) Se calhar generalizar fica um bocado complicado mas 

eu acho que por exemplo, tratando-se de gestores públicos, bem… Existe, eee, algumas 

limitações talvez naquilo que são as ações que eles têm que levar a cabo. Quando falo em 
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limitações digo, há alguns parâmetros próprios que têm que ser seguidos e que se calhar 

algumas vezes pode não lhe dar a abertura ou criatividade que eles precisam isso porque 

existe um patrão que praticamente dita as regras e é ele que diz o que é que quer e mais ou 

menos é aquilo que tem que ser feito… Nem sempre é a vontade do diretor mas sim é aquilo 

que é a imposição do patrão. Penso que no setor privado a situação já é diferente, com o 

crescimento das nossas universidades por todo o país penso que nesta altura já temos quadros 

mais do que suficientes para gerirem de uma forma moderna as nossas instituições.” 

 

Pois concordo consigo, mas qual é que acha que seria a justificação para esse digamos 

“autoritarismo” que se verifica nas instituições estatais? Será pouca formação...? 

“Acho que não, porque muitas vezes o conflito dentro dos Ministérios e das empresas 

públicas acho que é mais, ahh… pela confiança. É nomeado a pessoa que é de confiança de 

quem está no topo naquele momento e quando é assim nem sempre se cobra pelos 

resultados… nem sempre se cobra pelos resultados. Enquanto no setor privado é necessário 

apresentar-se resultados e se não apresentar há consequências.” 

 

E quais é que acha que são as competências que um líder moçambicano excecional 

deveria ter? 

“Um bom líder? Não basta a confiança que lhe é dada, tem que ter uma formação adequada e 

muitas vezes colocam pessoas numa área completamente diferente daquilo que é a área de 

formação dessa mesma pessoa… Tem que ser a pessoa certa no lugar certo. E eu acredito que 

essas pessoas certas existem.” 

 

Mas então o que é que falta? Se existem porque será que não estão nesses lugares certos? 

“Têm que ser encaminhadas para esses lugares certos. Não apenas por uma simples confiança 

ou pela proximidade familiar. Temos que apostar numa pessoa bem formada no lugar certo e 

existem essas pessoas na maior parte das áreas.” 

 

Mas com o tempo pode ser que mude… 

“Eu acredito que sim. E eu acho que estamos a caminhar para lá.” 

 

Pois é, há que continuar a acreditar. Muito obrigada pela sua disponibilidade. 
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“Muito obrigada eu e desejo-lhe boa sorte.” 

 


