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RESUMO  

 
A melhoria do desenvolvimento dos grupos de trabalho assenta na necessidade 

de se conhecerem as suas principais características. A percepção dos elementos é 

reflexo do desempenho do grupo na organização. 

  Conhecer a percepção que esses elementos têm das características mais 

importantes no grupo faculta assim, o diagnóstico para se elevar o desempenho do 

grupo. 

O estudo tem por objectivo identificar as características mais relevantes em 

Equipas de Intervenção Rápida nas Forças de Segurança. Através da recolha e análise 

das características principais construiu-se um questionário que foi aplicado aos 

participantes.  A amostra foi constituída por 106 Agentes e Chefes de Polícia integrados 

em Equipas de Intervenção Rápida.  

Os resultados obtidos através das médias e pela análise das componentes 

principais revelaram que as mais importantes são: 

Ao nível individual: segurança no exercício das tarefas, interacção no grupo/ bom 

relacionamento interpessoal, humildade e tolerância para com os outros e satisfação 

intrínseca e motivação expressa;  

Ao nível função grupo: coesão forte e espírito de equipa, sentimento de camaradagem, 

consciência da sua condição colectiva, partilha de informações e forte interacção 

interna;  

Ao nível da organização: atribuição de recompensas justas, valorização de acções de 

formação ministradas, aplicação de método de avaliação coerente e equilibrado, 

presença de clima organizacional favorável e valorização do grupo na organização;  

Ao nível da liderança: capacidade de estimular/motivar o grupo, forte na criação de 

espírito de grupo, estímulo à partilha e interacção no grupo;  

Ao nível dos factores externos: motivação extrínseca. 

O presente estudo embora não permita uma caracterização generalizada das 

equipas, sugere que para haver melhoria significativa do desempenho, o grupo deve 

centrar-se em melhorar e valorizar em primeiro lugar as características consideradas 

relevantes pelos seus membros.  
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ABSTRACT 

 
The improvement of work teams’ performance is based on the knowledge of its 

main features. The perception of their elements is reflected on the group results in the 

organization. 

Thus, it is important to know the individual perceptions within the groups to maximize 

their performance. 

The current study aims at identifying the most relevant characteristics in the 

Security Forces Rapid Intervention Teams. A questionnaire was built from the 

collection and analyses of the most important features and applied to the case study 

group. The sample was constituted by 106 Police and Police Chiefs who belong to 

Rapid Intervention Teams.  

The results were obtained through the calculation of arithmetical means and the 

analyses of the main components and evidenced the most relevant are: 

At the individual level: self assurance in task performance, interaction within the group/ 

good personal relationships, self management, humility and tolerance in relations with 

other elements and intrinsic motivation and satisfaction expressed;  

At group function level: cohesion and team spirit, awareness the their legal status, 

information share and strong internal interaction; 

At organization level: fair rewards, institutional recognition of on-the- job training and 

of the team’s work, application of valuation method consistent and balanced and 

positive organizational climate; 

At leadership level: ability to stimulate/ motivate the group, to build a strong team 

spirit, to encourage the group sharing and interaction; 

At external level: extrinsic motivation. 

Although the current study does not allow a generalization in team 

characterization, it suggests that if team work performance is to be significantly 

improved, it must focus on valuing first of all the characteristics the team itself 

considers the most relevant. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desempenho do trabalho dos grupos é um factor crucial na potenciação de 

sinergias que reforçam o aumento na produtividade. As organizações cada vez mais 

constituem grupos de trabalho para concretização dos seus objectivos. Os grupos 

constituem muito daquilo que é o comportamento da organização sendo que, na maioria 

das vezes, a construção desses grupos obriga a definir muito bem fronteiras e funções, 

diferenciadas e interdependentes. O desempenho do grupo não só depende em parte da 

interacção entre os membros e da forma como os recursos existentes são utilizados, mas 

também de um conjunto de variáveis /características que se relacionam directamente 

com as capacidades e o seu desenvolvimento. Na base dessa construção, os gestores 

recorrem à análise e conhecimento de modelos e perspectivas desenvolvidos por 

investigadores da área, com intuito de colherem características para melhor 

rentabilizarem recursos e potenciarem esse desempenho.  

 

Dois importantes investigadores de referência nesta área a destacar foram, Steiner 

(1972) e Hackman ( 1987). Demarcaram-se por estabelecerem critérios que definiam 

funções e características dos grupos de trabalho. Steiner (1972) propôs critérios para 

classificar as tarefas em divisíveis ou não divisíveis, diferenciadas em qualidade ou 

quantidade, relacionadas com inputs individuais ou de grupo,  Hackman (1987) centrou-

se em critérios relacionados com os resultados do grupo, o estado do grupo como 

unidade e o impacto das experiências que os membros tinham no trabalho.  

Ao longo dos tempos, a criação destes modelos representativos dos grupos de 

trabalho propostos, têm-se centrado apenas em bases/componentes genéricas e 

circundantes, descorando a necessidade de representarem ou destacarem características 

que evidenciassem ou pudessem ser a chave de rentabilização desse desempenho. Hoje, 

a tónica centra-se em modelos que abranjam características que assumem relevância nos 

grupos, de forma a melhorar a performance dos mesmos. É com base nesta ideia que 

surge o presente trabalho onde se pretende construir uma matriz onde estejam 

representadas as características mais relevantes no desempenho dos grupos.  

Constitui assim objectivo deste trabalho identificar e integrar numa matriz final, 

as características que destacam maior importância e relevo no estudo feito em Equipas 
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de Intervenção Rápida da Polícia de Segurança Pública (EIR’s). Pretende-se que esta 

matriz seja veículo potenciador para elevar o desempenho destas equipas. 

 

Para que esta análise fosse possível, recorre-se à identificação das principais 

variáveis que determinam o desempenho dos grupos a partir do estudo e análise da 

literatura referenciada. Faz-se em primeiro lugar, referência aos conceitos grupos e 

equipas de trabalho, por considerar-se que agregam e partilham na sua essência 

variáveis similares, aborda-se igualmente grupos formais e informais como forma de se 

procurar compreender a presença de variáveis inerentes a cada um. Referencia-se 

seguidamente taxonomias de grupos e equipas para se reterem outras características que 

nos pareçam fulcrais na constituição dos grupos e na rentabilização do seu desempenho 

e, enquadram-se ainda, várias formas de classificar tanto os grupos como as equipas a 

fim de perceber os critérios utilizados para agregar determinadas características.  

 

No subcapítulo das características evocam-se alguns autores que sistematizam 

outras com base no funcionamento dos grupos e salientam-se perspectivas que  

asseguram na sua génese variáveis mais específicas.  

 

No subcapítulo da performance abordam-se alguns conceitos que norteiam o 

desempenho dos grupos e das equipas para elucidar para a importância e a mais valia 

que conotam em torno das características proficientes para potenciar o desempenho; 

refere-se ainda alguns modelos genéricos abrangentes que fornecem ideias de suporte e 

ajudam a delinear a construção da forma e estrutura de uma matriz. De seguida 

apresenta-se um quadro de sistematização das características abordadas pelos autores 

para tornar mais simples e claro o conhecimento das que destacam maior 

preponderância na literatura. Com base nessa sistematização procura-se reduzir o 

número de variáveis a serem objecto de estudo e ajudar à construção de uma matriz que 

identifique as características que tornam relevantes o desempenho dos grupos.  

 

Para a operacionalização do estudo prático é exposto um plano de investigação 

que exara o percurso metodológico executado. Numa primeira fase desse percurso faz-

se uma triagem das características anteriormente sistematizadas, procede-se a uma 

restrita selecção e enquadramento das características por unidades e cria-se uma matriz 

inicial. Para validar as escolhas asseguradas na estrutura dessa matriz, recorre-se à 
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entrevista de vários líderes para recolher dados, reajustar, remover, adicionar e alterar 

eventualmente variáveis. A entrevista e o suporte literário asseguram assim a 

sintetização de selecção das características para depois dar lugar à construção de um 

questionário constituído por 40 questões. Os métodos por entrevista e questionário 

cinge-se a vários participantes integrados em várias Equipas de Intervenção Rápida da 

Polícia de Segurança Pública e visa recolher a percepção que os mesmos têm das 

variáveis mais relevantes para o desempenho dos grupos.  

 

O capítulo da metodologia além de apresentar o plano de investigação, caracteriza 

os sujeitos envolvidos, os instrumentos utilizados e os procedimentos e análise aos 

dados executados. Para o tratamento estatístico do questionário recorre-se ao cálculo das 

médias das variáveis e à análise das componentes principais. Identificam-se as médias 

mais elevadas e as correlações fortes estabelecidas entre as variáveis. Apresentam-se, 

analisam-se e discutem-se os resultados obtidos e estabelece-se uma estrutura matricial 

final representada apenas por características de maior relevo e suas conexões. 

 

A estrutura da matriz representada sumariza assim, as características que 

apresentam as médias mais altas e as correlações fortes que as mesmas estabelecem 

entre si e entre as unidades. Relatam-se por fim, as principais conclusões apelando à 

valorização das mesmas, referem-se limitações e sugerem-se algumas recomendações 

para que de futuro essa matriz seja testada em casos práticos semelhantes.  
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ABORDAGEM TEÓRICA DAS COMPONENTES DOS GRUPOS 

 

Para compreender a variabilidade de características preeminentes nos grupos de 

trabalho procuramos dar uma visão geral dos conceitos grupos e equipas de trabalho por 

consignar variáveis semelhanças entre si. Damos a conhecer a forte presença dos grupos 

formais e informais nos grupos de trabalho por entender que actuam simultaneamente 

em qualquer organização fomentando características inerentes sobrepostas aos dois. A 

análise da nossa literatura remete-nos depois para o estudo de diversas taxonomias. 

  

1. Enquadramento Geral dos Grupos  

Neste subcapítulo procuramos explicitar os conceitos grupos e equipas frisando 

algumas das suas diferenças, guiamos a nossa intervenção depois para a abordagem das 

principais variáveis abrangentes a cada um deles culminando com a apresentação das 

principais características existentes entre os grupos formais e informais. 

 

1.1 Conceitos: Grupos Vs Equipas 

O entendimento das características dos grupos de trabalho não é linear. Hoje há a 

tendência para os grupos de trabalho transformarem-se em equipas. A génese do estudo 

dos grupos centrou-se no desempenho das equipas com objectivo de perceber as 

variáveis facilitadoras e inibidoras (Steiner, 1972). Assim, para além de se estudarem os 

grupos, a nossa análise recai simultaneamente no estudo das equipas, em virtude de 

abrangerem parte das variáveis em estudo.  

A etimologia dos conceitos grupos e equipas de trabalho não difere muito em si, 

muito embora existam autores que infiram o contrário.  

Guzzo e Dickson (1996) reconhecem que os grupos e as equipas evidenciam 

ideias dúbias quando se utilizam os conceitos como sinónimos, embora a definição seja 

clara. Um grupo é composto por dois ou mais indivíduos em interacção e 

interdependência. Juntam-se para atingirem um objectivo único, interagem para 

partilhar informações, tomar decisões e cooperarem (Leavitt e Jean, 1995). Uma equipa 

define-se por gerar sinergias por meio de esforço coordenado, resultando numa soma 

superior aos contributos individuais (Robbins, 1991). Vejamos no quadro 1. as suas 

principais diferenças existentes: 
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O termo grupo de trabalho usado emerge de uma identidade própria com maior ou 

menor espírito de grupo. As pessoas tomam consciência da sua condição colectiva e 

procuram um objectivo partilhado. O termo equipa é usado quando se pretendem 

estudar grupos em contexto organizacional e com especificidade de contexto, são 

normalmente formadas para executarem um projecto podendo ainda serem consideradas 

como grupos temporários focados numa tarefa, não dispondo de tempo para 

desenvolverem identidade própria (Leavitt, 1975). 

Os conceitos grupos e equipas convergem assim em muitas das suas semelhanças, 

distinguindo-se apenas por uma única característica saliente na construção dos grupos 

de trabalho. Essa característica designa-se por identidade própria e destaca-se no seio 

dos grupos por ser muito valorizada.  

 

A literatura estabelece igualmente uma diferença entre grupos formais e 

informais. Fazemos uma breve alusão aos grupos informais por se entender que neles 

interagem aspectos importantes nas características dos grupos.  

A classificação dos grupos formais resulta da execução das tarefas e do alcance 

dos objectivos organizacionais. Os grupos informais não decorrem dessas concepções 

deliberadas, mas formam-se por razões de necessidades sociais (Donnely, 2000). A 

existência de grupos formais e informais numa organização é simultânea. No quadro 2.  

apresentamos  as principais características que os distinguem:  

 
 
 

Grupos de trabalho e Equipas de Trabalho 
Grupos de 
trabalho 

   Equipas de 
trabalho  

Compartilhar 
informações 

 
Objectivo 

Desempenho 
colectivo 

Neutra (ás vezes 
negativa) Sinergia Positiva 

Individual Responsabilidade Individual e mútua 
Aleatórias e 
variadas Habilidades Complementar 

Quadro 1. Comparação entre grupos e equipas trabalho  Robbins (1991) 
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 Quadro 2. Principais características dos grupos formais e informais Donnely,  
Gibson, Ivancevich  (2000) 

 

Tanto nos grupos formais e informais, os papéis que os membros assumem na 

difusão das suas ideias são de total liberdade face ao objectivo e à autonomia de 

soluções.  

 

1.2 Taxonomia dos Grupos e Equipas  

O objectivo deste subcapítulo é dar a conhecer a existência de integração de 

características peculiares que os grupos e equipas têm numa pluralidade de funções que 

desempenham. Apresentamos primeiramente vários tipos de grupos para retermos 

algumas características que nos pareçam fulcrais neste estudo ponderar. Enquadramos 

seguidamente várias formas de classificar as equipas para tornar mais lúcido os aspectos 

comuns que consubstanciam as várias taxonomias inerentes aos grupos e equipas.  

 

Johnson & Johnson (1997) defende que os grupos são estruturados em quatro 

tipos: pseudo grupo (indivíduos isolados), grupo tradicional, grupo cooperativo 

(eficazes) e grupo cooperativo de elevado desempenho (alto rendimento).  

 

Além de haver esta distinção, conhecem-se outras formas de classificação: de 

comando, de trabalho, interesse ou amizade. Apresentam-se no quadro 3. os vários tipos 

e as suas principais diferenças: 

 

Donnely, Gibson, Ivancevich (2000) 
Principais características dos grupos formais e informais 

Dimensão Grupo Formal (equipa) Grupo Informal 
Objectivos principais Lucro, eficiência, serviço Satisfação e segurança dos 

membros 
Origem Planeada pela organização Espontânea 

Influência sobre os membros Autoridade da posição e 
recompensas justas  Personalidade perícia 

Comunicação de cima para baixo, utiliza os 
canais formais 

Conversa de pessoa para pessoa 
utilizando todos os canais 

Liderança Indigitado pela organização Emergente do grupo 

Relações interpessoais Criado pelo cargo e pelo padrão 
de fluxos de trabalho  Desenvolvidas espontaneamente 

Controlo Baseado em ameaças e recurso a 
recompensas monetárias Fortes sanções sociais 
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Tipos de 
Grupos Aspectos que os diferenciam 

 
Características / Funções 

 

Grupos/ 
Equipas de 
comando 

Subordinados directos do supervisor; 
Relacionamento entre gestor 
departamento e supervisor de 

produção 

 

Grupo/ Equipas 
de trabalho 

Empregados que trabalham para 
realizarem um projecto 

Equipas de trabalho interfuncionais:  
- formadas com vista à tomada de 

decisões,  
- de carácter temporário 

Ex: equipas de projectos, de 
qualidade, de planeamento 

Grupos de 
interesse 

Organizam-se  para tomar uma 
posição comum face a um assunto 

específico 
 

Grupos de 
amizade 

Podem estar  assentes em 
características comuns: idade, raízes 

étnicas, sentimentos políticos, 
interesse por desportos, gosto por 

tomar café à mesma hora 

 

Comissões: tipo 
especiais de 

grupo 

Utilizam-se para resolução de 
conflitos, recomendação de medidas, 

geração de ideias, tomada de 
decisões, 

 

Círculos de 
qualidade: 

Grupo 
orientado para 

a acção 

Controlo estatístico da qualidade ( 
utilização de ferramentas e técnicas 
no sentido de resolver e melhorar a 

qualidade dos produtos) 

Propõem soluções aos problemas, 
gestores analisam e decidem  a sua 

implementação, organização aplica a 
solução e ambos avaliam a eficácia 

da solução 
grupos ah hoc 
ou equipas de 
melhoramento 

Semelhantes à anterior mas são mais 
controladas pelas empresas 

Fazem-se sugestões que a gestão 
aceita, modifica ou rejeita.   

Equipa 
autogeridas Grupos formais 

Fomentam comportamentos com 
padrões aceitáveis. Têm certa 

autonomia, com acompanhamento 
administrativo, planeiam, dirigem, 

organizam e controlam o seu 
trabalho.  

Contrapartida: ameaçam a noção de 
controlo conduzido pela gestão são-
lhe delegadas atribuições de poderes 

Grupos de 
trabalho 

multiculturais: 
gestão da 

diversidade 

---- Saber gerir a aculturação 

    Quadro 3. Síntese das principais características dos vários tipos de grupos (fonte própria) 
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A considerar importante destas taxonomias de grupos e equipas destaca-se a 

capacidade de gestão, aculturação e a tomada de decisão que se constrói.  

Os investigadores interrogaram-se sobre as suas características e funções que estes 

grupos assumiam quando equacionadas as tarefas exercidas por equipas de trabalho ao 

mesmo nível. Robbins (2005) apresenta-nos um conjunto de vários tipos de equipas 

existentes com as suas funções e características  Evidencia ao nível das equipas o 

exercício de diversas tarefas por vezes com implicações também detalhadas para 

entendermos melhor a sua equiparação face aos grupos anteriormente exarados. 

Descreve assim vários tipos de equipas das quais se consubstanciam aspectos comuns:  

(a) equipas de solução de problemas; (b) equipas autogeridas; (c) equipas 

multifuncionais; (d) equipas virtuais (Robbins, 2005). 

 

(a) Nas equipas de solução de problemas discutem-se formas de melhorar a 

qualidade, a eficiência e o ambiente de trabalho. Os membros trocam ideias sobre 

métodos e processos de trabalho que ajudam a melhorar o funcionamento não tendo 

porém, autoridade para implementar unilateralmente sugestões de cariz autónomo.   

(b) Nas equipas de trabalho autogeridas implementam-se soluções e assumem-se 

responsabilidades pelos resultados. São constituídas por dez a quinze elementos, 

planeiam e realizam cronogramas de trabalho, delegam tarefas nos membros, controlam 

o ritmo de trabalho, tomam decisões operacionais e implementam acções para 

solucionar problemas. Estas equipas escolhem os membros para o trabalho e avaliam o 

desempenho uns dos outros relativizando as posições de supervisão. As normas 

dominantes que as diferenciam são: o carácter, as estruturas de recompensas e o tipo de 

tarefas que influenciam significativamente o desempenho à escala global.  

(c) Nas equipas multifuncionais/ multidisciplinares, os elementos do mesmo 

nível hierárquico pertencem a diferentes sectores da empresa com finalidade de 

resolverem uma ou mais tarefas, trocam informações, desenvolvem novas ideias, 

solucionam problemas e coordenam projectos complexos. Reagem morosamente à 

diversidade e complexidade e distinguem-se por demorarem a desenvolverem aspectos 

como a confiança e o espírito de equipa, uma vez que, trabalham com pessoas de 

culturas diferentes, com experiências e perspectivas também diferentes (Robbins, 2005).  

(d) Nas equipas virtuais recorre-se à tecnologia informática para reunir todos os 

membros. Fisicamente encontram-se dispersos visando atingir em comum o mesmo 

objectivo. Partilham informações, tomam decisões e realizam tarefas recorrendo à 
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videoconferência e correio electrónico. Distinguem-se por ausências de gestos verbais e 

por superarem limitações de tempo e espaço. Frequentemente os membros apresentam 

menor empatia e interacção directa. São incapazes de imitar trocas pessoais numa 

discussão que ocorra face a face, procuram centrar-se para a tarefa e menos para a troca 

de informações sociais e emocionais. Os membros demonstram ainda, menos satisfação 

com o processo de interacção do grupo comparativamente com as restantes equipas de 

trabalho.   

 

Em particular destaque salientam-se as equipas denominadas de nível seguinte, 

embora não estejam contempladas no quadro 3., anteriormente referido, consideramos  

que integram a junção de todas as anteriores por entendermos que utilizam um modelo 

mais proficiente. Caracterizam-se por se encontrarem mais próximo da primeira linha, 

elevando o grupo para a existência de maior interactividade na organização, 

proporcionando desenvolvimento das aptidões. Distinguem-se essencialmente: pelos 

membros fazerem uso das suas ideias, por recorrem ao uso dos seus talentos, por 

proporcionarem partilha de informação e sentido de responsabilidade. Fixam tempos 

para a eficiência das tarefas e estabelecem limites na criação da liberdade. O uso da 

autogestão do tempo e das aptidões faz com que estas equipas sejam nos dias de hoje 

um modelo recorrente.    

 

Em suma: Os membros utilizam as suas ideias e a sua motivação em prol da equipa, 

partilhando informações para criarem elevados níveis de confiança e de 

responsabilidade. Clarificam limites na criação da liberdade, da responsabilidade no 

cumprimento das tarefas, da eficiência no tempo, nos talentos de cada um e ainda 

regulam a autogestão pelas aptidões a fim de, tomarem decisões e gerarem bons 

resultados. 

 

As várias taxonomias geram-se circunstanciadas pelas especificidades dos grupos e 

equipas de trabalho. Algumas características peculiares localizadas e a destacar, entre 

outras evidenciam-se: a autonomia de comportamento, tomada de decisões, aculturação, 

confiança e espírito de equipa, diversidade cultural, interacção de grupo e sentido de 

responsabilidade.   
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2. Características dos Grupos de Trabalho   

É sabido que todos e quaisquer grupos de trabalho apresentam na sua essência 

características genéricas e específicas.  

Com este subcapítulo pretende-se extrair as características que conotem maior 

relevância, tendo por base o estudo de autores que procuraram sistematizar algumas das 

que consideram ser as mais importantes para o funcionamento de um grupo. Pretende-se 

ainda, equacionar outras que pelas suas especificidades constituem a génese de várias 

perspectivas, contribuindo desta maneira para consolidar o nosso objectivo fulcral; o de 

identificar todas aquelas que poderão potenciar o desempenho nas Equipas de 

Intervenção Rápida.   

 

Para justificar o grau de importância de algumas características, Rolo (2008) na 

abordagem que faz aos grupos de trabalho defende que um grupo deverá consignar as 

seguintes características:  

(a) possuir todos os aspectos envolvidos na tarefa,  

(b) os membros devem trabalharem a tempo inteiro para reforço dos laços de        

cooperação e dedicação,  

(c) os membros devem conviver durante as suas tarefas (co-localização),  

(d) deve existir uma comunicação adequada e  

   (e) deve haver partilha dos recursos existentes.   

Mullins (1985), defende que as características de um grupo de trabalho estão mais 

incutidas num espírito de cooperação e de união entre os membros, fomentando 

harmonia nas relações difundindo aspectos como: 

•  crença em objectivos comuns;  

•  sentido de compromisso na aceitação de normas e valores do grupo;  

•  sentimento de confiança mútuo e de dependência; 

•  participação plena de todos os membros na tomada de decisões por consenso;  

•  livre circulação da informação e das comunicações;  

•  expressão aberta de sentimentos e discordâncias e 

•  resolução de conflitos entre os mesmos. 

Kelly e Capplan (1993) consideram que o funcionamento dos grupos deverá 

passar por inteirarem características representadas pelos grupos da Empresa Bell Labs 

(laboratórios de pesquisa nas áreas dos negócios) publicadas na Revista Business 

Review - USA por (Leavitt e Jean, 1995) designadamente:   
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- autogestão: regular o próprio nível de desempenho, 

- partilha do trabalho em rede sobretudo com colegas peritos em determinadas 

áreas, 

- tomar iniciativas: aceitar responsabilidades para além daquelas que fazem parte 

das suas funções, 

- trabalhar em grupo: atingir objectivos comuns com os colegas de trabalho, 

- liderança: obter consenso sobre objectivos comuns, 

- camaradagem: ajudar o líder a alcançar os objectivos da organização, 

- perspectiva: ver o emprego como parte de um contexto estruturado e ter em 

  conta outros pontos de vista do grupo de trabalho, dos clientes e dos gestores, 

- mostrar e contar: apresentar ideias sob forma escrita e oral,  

- capacidade de organização: trabalhar em prol da cooperação, resolução de 

  tarefas e conflitos. 

Segundo Sayles e Strauss (1996), os grupos de trabalho têm características 

idênticas às de uma organização formal e contêm: normas de conduta, sistemas de 

comunicação, mecanismos de recompensas e sanções. Em harmonia com o que Sayles e 

Strauss ( 1996) evoca considera-se que, sejam estas as principais condutoras no modo 

de funcionamento do grupo. Apresentam-se no quadro 4.  as características que denotam 

ser as mais valorizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características do grupo 
Características Posto principal 
Papéis - Comportamentos que uma pessoa exibe num contexto social 

Objectivos 
de grupo 

- Os grupos têm normalmente 2 tipos de objectivos: 
- Os estabelecidos pela gestão  
- Os próprios do grupo 

Liderança - O líder emerge do seio do grupo. Na organização formal,  o  
   líder é nomeado. 

Normas 
- Os grupos de trabalho utilizam normas que afectam o  
   vestuário, a linguagem utilizada e o desempenho de  
   trabalho 

Coesão 
- Elevada coesão grupal, aliada a objectivos de elevado  
   desempenho, reflecte-se num excelente desempenho  
   grupal 

Conflito 
intragrupal 

- É possível haver desacordo entre os diferentes membros 
   de um grupo, devido a planos, calendários e padrões 

Conflito 
intergrupal 

- Algumas das razões decisivas do conflito intergrupal  
   devem-se a recursos limitados percepções e interesse  
   diferentes e falta de canais eficazes de comunicação 

        Quadro 4. Características essenciais do grupo Sayles e Strauss (1996) 
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O papel das regras, dos direitos e das obrigações que regulam as actividades no 

seio do grupo são características que devem imperar para que haja interdependência 

entre os membros (Beaudin & Savoie, 1995). Esta poderá ser porventura a característica 

chave para que o grupo de trabalho se consiga distinguir em contexto organizacional.    

Outra relevante é a estrutura do grupo. Está patente no grupo simulando por vezes 

a ideia de que o desempenho depende apenas da forma como o grupo está estruturado 

(Johnson & Johnson, 1997). Converge para sinergias na composição do grupo, para 

disponibilidades dos equipamentos e da tecnologia possibilitando assim, ultrapassar 

limitações de mau contexto (Hackman, 1987).  

O fomento à partilha de ideias é também muito referenciado. Exige-se que os 

membros desenvolvam ou possuam um sentimento genuíno de implicação de partilha. 

Buscam-se soluções inovadoras e recorre-se à liberdade para se fazer brainstorming.   

Num grupo, a partilha de ideias deve ser uma característica que consagra 

membros alinhados com a missão do grupo, que facilite o cumprimento das tarefas por 

unanimidade nas decisões e nos princípios operativos.  

O valor para a capacidade de auto-organização do grupo é também aspecto de 

relevo. Os membros desenvolvem um quadro de referência pessoal e estável definido 

por um padrão exposto no seio (Sherif, 1967). Os membros organizam-se face às 

experiências que adquirem e que lhes são transmitidas pelos vários acontecimentos que 

observam em detrimento do contexto social (Asch, 1987). 

A presença de um sentido de responsabilidade é valorizado pela confirmação que 

retiram através das experiências a que são sujeitos, evidenciando comportamentos que 

levam à criação de um sentimento de cumplicidade (Milgram, 1974). 

Hallgren & Olhager (2009) elucida a importância de haver flexibilidade entre a 

relação das características dos membros e os deveres que lhes são inerentes na 

organização. Essa relação torna-se proporcional à satisfação do sujeito na medida em 

que, quando os níveis dessa relação sobem, aumentam a satisfação dos membros,  e 

quando baixam, produzem efeito inverso.    

O clima de segurança é também uma característica  a considerar de relevo uma 

vez que, é influenciado pelo estilo de liderança do grupo e pela interacção dos membros       

(Luria, 2008).  

Robbins (2005) exorta para outras características no desempenho dos grupos: a 

percepção do papel, as injustiças de status, a coesão e o consenso.   
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A coesão e o consenso evidenciam correlações directas na percepção da liderança. 

Os estudos de Sanders & Schyns (2006) em 35 equipas do Ministério Holandês sobre a 

relação entre a coesão e o consenso na percepção do estilo de liderança do supervisor 

evidenciaram: afinidade positiva, quando os membros percepcionavam uma liderança 

forte;  e negativa, quando os mesmos percepcionavam uma liderança fraca.    

A notoriedade das características ocorre durante o período das várias fases de 

desenvolvimento dos grupos. Essa projecção demarca-se por três fases. Uma primeira 

(1) fase inicial, o grupo procura identificar-se e encontrar uma orientação, a segunda (2) 

é mais voltada para a concentração, entreajuda e apoio face aos objectivos do grupo e 

uma terceira (3) fase direccionada para a utilização das aptidões e capacidades dos 

membros. Durante o desenvolvimento manifestam-se duas características principais:  

- o relacionamento entre os membros e as actividades relacionadas com a solução 

dos problemas,  

- a aprendizagem do trabalho em conjunto, aceitação e confiança mútua. 

Se tomarmos em consideração demais perspectivas emanadas da literatura 

constatamos que fornecem valiosas ferramentas para análise deste trabalho. Centram-se 

na defesa de características mais peculiares e especificas e por isso não deixam de serem 

menos importantes. Consideramos:  

A perspectiva psicodinâmica, ferramenta poderosa na construção de um grupo de 

trabalho, valoriza os processos emocionais como sendo uma característica fundamental. 

Debruça-se sobre as relações e interacções interpessoais que regem os princípios do 

grupo, elucidando a existência de processos emocionais inconscientes, afectando a 

qualidade das interacções criadas. Como sinal visível, o desempenho das tarefas fica 

constrangido;  

A perspectiva funcional aviva características já referidas anteriormente, aprimora 

a relação da composição do grupo e da estrutura no sentido de reduzir as limitações 

padronizadas pelos processos de inputs; 

A perspectiva temporal explica as demais características de origem interna e 

externa que interagem no grupo. Descreve-as como padrões temporais que mudam 

sistematicamente com o tempo. Nesta linha de ideias, Tuckman e Jensen (1977) defende 

que, os grupos ao mudarem sistematicamente no tempo vão incorporando sistemas 

complexos caracterizados por dinâmicas não lineares. O quadro 5. seguinte representa a 

perspectiva de Tuckman e Jensen (1977):  
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Quadro 5. Perspectiva temporal de Tuckman e Jensen (1977) 

                                                                           Perspectiva Temporal 

      Estádio Características      Questão para si próprio        Questão para o grupo

     Formação 
   “quebra de gelo” 

-grande incerteza quanto ao propósito de grupo, sua estrutura e liderança 
-pouca confiança mútua, incerteza de como agir 
-descobre-se como se devem realizar as tarefas e como se deve comportar 
-regras de funcionamento e interacção vão sendo traçadas 
-no termo, já se é membro 

 Como me ajusto ao grupo?   Porque é que estamos  
             aqui? 

  Tempestuosidade 

-emocionalidade e tensão no seio do grupo 
-clarificam-se papeis 
-surgem subgrupos 
-cada membro tenta impor sua preferência 
-pode haver resistência ao líder 
-se o grupo não degenera, a hierarquia é clarificada 

   Qual o meu papel aqui?        Porque é que  
     estamos em luta? 

   Fase normativa 

-o grupo começa a funcionar de modo coordenado 
- nascem relacionamentos fortes: reforço de identidade grupal e coesão. 
-no fim deste estádio: solidificação da estrutura do grupo, assimilação de normas 
 acerca de comportamentos aceitáveis 

    O que é que os outros  
       esperam de mim? 

      Acordar sobre  
          os nossos     
     papéis e  tarefas  
          no grupo? 

  Integração total 

-o grupo denota maturidade e organização 
-questões de liderança e relacionamentos estão resolvidos, o grupo centra-se nas tarefas 
-os membros trabalham bem em conjunto, conseguem canalizar energias tornando o grupo 
adaptado à envolvência 

- as discordâncias são encaradas de forma positiva e resolvidas de forma criativa 

 Como posso desempenhar 
  o  melhor possível o meu  
               papel? 

       Como podemos  
     realizar o trabalho  
      apropriadamente? 

      Separação/ 
     reorientação 

-é um estádio visível nos grupos temporários 
-sentimentos: satisfação pelos resultados alcançados e tarefas realizada, tristeza da 
 separação 
-rituais de encerramento 
-dissolução pode acontecer porque os membros debandam, porque o grupo é incapaz de  
levar a cabo a tarefa ou porque as normas não são eficazes 

-o grupo pode reorientar-se para outras responsabilidades ou tarefas 

    O que vem a seguir?   Como podemos fazer  
         a transição? 
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Esta perspectiva delimita os grupos em vários estádios considerando-os de acordo 

com o nível onde se encontram. Considera o estádio de separação / orientação o nível 

mais elevado entendendo que seja esse o nível onde o grupo se vulnerabiliza e, por vezes, 

se desintegra por razões internas.  

Coloca-se então a tónica no nível anterior, estádio integração total, onde há a 

probabilidade de o grupo atingir o melhor desempenho uma vez que, evidencia-se uma 

maturidade forte, maior organização no grupo e onde os problemas relacionados com a 

liderança se encontram resolvidos.   

A perspectiva do conflito-poder alude à importância das assimetrias dos recursos 

entre os membros do grupo. Parte da premissa que devem estar enraizadas por fronteiras 

permeáveis e interdependentes no contexto, assegurando maximização dos resultados. 

Afasta a ideia de conflito de interesses, poder e estatuto dentro do grupo. Esta perspectiva 

deixa de ter capacidade de resposta quando o acesso aos recursos materiais, sociais e 

informacionais se tornam escassos ou licenciados apenas para alguns;    

A perspectiva da identidade defende como característica padrão a identidade própria 

a todos os membros do grupo. Mantêm uma identidade social positiva por diferenciação 

intergrupal;  

A perspectiva das redes salienta características de apelo à partilha e também à 

dissolução de conteúdos. Explica a forma como os membros nos grupos criam, mantêm ou 

dissolvem as redes com a finalidade de se maximizarem preferências e vontades; 

A abordagem psicanalítica assenta o seu estudo nas características respeitantes às 

emoções considerando-as o centro de instinto primário devendo por isso conduzir à 

formação do espírito de grupo;  

A abordagem Humanista considera que as características de cariz inconsciente 

devem, na sua essência, compreenderem factores externos e internos e também factores de 

qualidade e quantidade. Actua essencialmente ao nível da aprendizagem e 

desenvolvimento dos grupos.  

A valiosidade destas perspectivas traduz-se na importância que se dá ao equacionar 

numa matriz final capaz de albergar uma estrutura aberta a eventuais características 

independentemente da sua origem.  

 

Depois de uma abordagem às características dos grupos de trabalho, traçadas por 

alguns autores, e da apresentação de perspectivas com retenção de características 

especificas na sua essência, passamos de seguida para o subcapítulo da performance, onde 
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procuramos analisar conceitos, que complementam a ideia de concepção do desempenho 

dos grupos. Procuramos evidenciar ainda, modelos representativos do desempenho que, 

ajudem a modelar a estrutura da nossa matriz e a registar outras variáveis que possam ser 

consideradas importantes. 

 

3. Performance 

Constitui objectivo deste capítulo a recolha e análise de conceitos direccionados à 

performance, para elucidar a importância que lhes é atribuída, recorrendo-se à analogia dos 

conceitos produtividade e eficácia, para sublinhar aspectos conjunturais ao desempenho 

dos grupos.  Da incapacidade justificarem na plenitude o desempenho dos grupos este 

capítulo conduz-nos para a distinção entre a eficácia e a eficiência na procura de localizar 

outras características detentoras de poder no desempenho dos grupos.   

A pluralidade dos conceitos em torno da performance exige assim uma adequada 

clarificação no intuito de se encontrarem soluções inovadoras para a rentabilização  do 

desempenho.  

Neste capítulo explicitamos também alguns modelos com soluções para ajudar a 

sistematizar um conjunto características e a delinear uma estrutura matricial conjunta. É 

com base na recolha das características de maior índole de importância que o estudo 

adquire continuidade dando lugar a uma sistematização das características que 

consideramos serem as principais. Com esta sistematização pretendemos agrupar as 

principais características em unidades de sentido e validar essa escolha por meio de 

entrevista a elementos com funções idênticas à amostra do nosso estudo. Numa fase 

seguinte é nossa pretensão reajustar os resultados da entrevista face aos dados recolhidos a 

nível literário e construir um questionário que nos faculte inquirir uma amostra de 

participantes integrados em Equipas de Intervenção Rápida da Polícia de Segurança 

Pública.  

Confrontando os resultados de ambos os métodos utilizados permite-nos chegar a 

conclusões. Conclusões essas que nos poderão dizer com algumas limitações, quais as 

características que poderão efectivamente serem consideradas as de maior relevo para o 

desempenho destas equipas.  

 

No entendimento de Cameron (1986), a eficácia traduz-se por ser um constructo de 

valores e preferências dos membros de um grupo. Considera que os critérios de 

mensuração dependem de quem avalia, do tipo de dados utilizados e da análise dos 



                     Características relevantes nos Grupos de Trabalho 

18 

 

restantes membros. Caracteriza o conceito por abranger três aspectos essenciais: resultados 

do trabalho em grupo, estado do grupo como unidade de desempenho e acto das 

experiências do trabalho de cada um no grupo. O conceito é ainda caracterizado por 

integrar aspectos para corresponder ou exceder os padrões de desempenho e para manter 

ou aumentar a capacidade e a satisfação dos membros (Hackman, 1987).  

A produtividade é porém,  entendida por envolver na sua análise inputs das tarefas e 

dos recursos variando na combinação e funcionamento entre eficiência e eficácia 

(Pritchard, 1992).  

Determinar a performance do grupo apenas com base na interpretação dos dois 

conceitos é só por si insuficiente para justificar aquilo que na prática acontece. Um dos 

parâmetros que enviesa a ideia de performance de grupo é o fenómeno designado por 

social loafing que quando presente, coloca a performance em causa levando à quebra da 

estrutura funcional (Sayles e Strauss, 1996). O fenómeno ocorre quando existe uma 

tendência para não se trabalhar tanto como se fosse individualmente. Na maioria das vezes 

as causas são atribuídas a enviesamentos e divergências ao nível dos relacionamentos 

específicos, à atribuição de cargos, de redes de comunicação insuficientes, desajustes no 

ordenamento dos estatutos, da estrutura do grupo ou ainda ao nível do ambiente ser o 

menos favorável. Menos frequente poderá fundamentar-se em dados genéticos Latané, 

Williams e Harkins (1979), embora pouco mensurável. Porém, sempre que este fenómeno 

se presencia contribui para aquilo que se designa por facilitação social ou seja, os membros 

aumentam ou regridem a sua produtividade Cottrell (1972) quando se encontram na 

presença ou ausência de outras pessoas  (Zajonc, 1965).     

A performance do grupo requer outra distinção lúcida entre aspectos que congregam 

a eficiência e aqueles que se assemelham no campo da eficácia. Para Vasilaki & O’Regan 

(2008) devem estar inerentes aos dois conceitos todos os recursos e processos de que a 

organização disponha.  

Todavia, nem sempre um depende do outro, surgem por vezes tarefas que exigem 

mais proficiência para a eficácia do que para a eficiência (Beaudin & Savoie, 1992). No 

quadro 6. encontra-se uma sistematização daquelas que são as principais diferenças 

existentes entre estes dois conceitos apresentados por Rolo (2008).
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Grupos de Trabalho 
                      Eficiência                 Eficácia 
Optimização na utilização dos recursos 
disponíveis 

Optimização no alcance dos 
objectivos organizacionais 

Refere-se aos meios, ao caminho utilizado, 
às etapas seguidas. 

Refere-se aos fins, aos alvos, aos 
objectivos pretendidos. 

Relacionada com os métodos, processos e 
rotinas de trabalho, normas de acção, 
regulamentos. 

Relacionada com os resultados, 
som os propósitos e finalidades 

Ênfase na burocracia Ênfase nos objectivos/ resultados 
Ligada ao processamento do sistema 
(throughtput) 

Ligada à saída do resultado do 
sistema (output) 

Executar bem as coisas Alcançar os resultados 
Melhor maneira de executar Busca do sucesso 
Orientação interna para os recursos 
empresariais 

Orientação externa para os 
objectivos organizacionais 

Visão voltada para o método, para o meio 
para o curso de acção. 

Visão voltada para o resultado, 
para  a consequência, para o fim. 

Refere-se a como fazer as coisas Refere-se ao porquê das coisas. 
 
Quadro 6. Sistematização das principais diferenças entre eficácia e eficiência Rolo (2008) 

 
A questão que nos poderá levantar de imediato debate-se na forma como se 

processará a avaliação da performance. Pois bem, a literatura aborda conceitos da 

avaliação da eficácia e da produtividade remetendo-os depois para modelos que servirão de 

pilares para justificarem esta nossa abordagem.  

Sendo a eficácia um julgamento emitido por aqueles que têm legitimidade para o 

fazerem perante os resultados do grupo, não sendo menos verdade que estes servem de 

referencial de comparação para os restantes indivíduos dentro do grupo assim, os critérios 

parecem ser pré-identificados. No âmbito da avaliação da eficácia do trabalho em grupo, 

Beaudin & Savoie (1992) mencionam quatro critérios fundamentais: (a) qualidade da 

experiência em grupo, (b) rendimento da equipa (c) legitimidade da equipa e (d) 

envolvimento dos membros, classificando-as como dimensões potenciais do resultado em 

equipa.  

No âmbito da avaliação da produtividade em grupo, Steiner (1972) clarifica a ideia 

de produtividade considerando-a dependente de dois conjuntos de variáveis: (1) exigências 

da tarefa (recursos necessários para o desempenho das tarefas) e (2) recursos envolvidos 
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(conhecimento, capacidades, competências e ferramentas) utilizados pelo indivíduo ou 

grupo para resolver os problemas.  

 

A performance ao incorporar variadas características, quer pela dualidade e simbiose 

que consagra dos dois conceitos anteriores, possibilita a concepção de modelos com 

soluções explicativas. Da riqueza e diversidade das características que estes modelos 

transportam,  fornecem-nos valiosos dados a serem retirados para o nosso quadro de 

sistematização. De seguida passamos a enunciar alguns desses modelos que consideramos 

serem de referência neste âmbito para  depois compilarmos toda a nossa abordagem 

literária.   

 

Um dos modelos mais conhecidos é o modelo criado por French, Rayner e Rees 

(2006) na figura 1. assegura o conceito de performance muito ligado a tudo aquilo que é a 

eficácia do grupo. O modelo consiste em manter um sistema aberto ao funcionamento de 

entrada, processamento e saída de informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de eficácia do grupo French, Rayner e Rees (2006) 

 
A natureza das tarefas do grupo, metas, recompensas, recursos, características dos 

membros de adesão e tamanho podem consubstanciar: 

a) diferentes tarefas com diferentes exigências e implicações. Tarefas exigentes 

exigem soluções únicas de processamento das demais informações, de forma a se chegar a 

metas tangíveis; 

    Inputs Processamento         Outputs 

Tarefas 
 

      A maneira como os 

  membros trabalham em  

             conjunto 

 

 

 

 

 

 

Tarefa de satisfação dos membros de 

                  desempenho 

Recompensas metas      Viabilidade da equipa 

Recursos  

Diversidade de adesão 

Tamanho do grupo 

 Tecnologia 
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b) metas adequadas bem concebidas podem ajudar a estabilizar o sistema de 

recompensas e a manter a motivação dentro do grupo. Por outro, o desempenho do grupo e 

dos indivíduos pode ser condicionado por interesses externos.   

c) os atributos dos membros, podem afectar a forma como o grupo opera nas suas 

acções. Um grupo deve ter as habilidades e competências certas para resolver problemas e 

ser capaz de executar as tarefas. O talento isolado não garante os resultados desejados, 

embora isso ajude.   

d) o número de membros pode ter um impacto sobre o grupo. Em grupos maiores, 

as pessoas estão mais disponíveis para dividir as funções e para realizar tarefas necessárias, 

sendo mais propício ao aumento do desempenho e à satisfação dos membros. Por outro, 

podem surgir problemas de coordenação em conjunto, o aumento da insatisfação, a 

rotatividade, o absentismo e a ociosidade social, podem levar à fragmentação dos 

objectivos fundamentais. 

Em grupos homogéneos onde os membros são muito semelhantes entre si, 

encontram-se mais facilidade a trabalhar, embora existam sempre limitações no 

desempenho ao nível das habilidades colectivas ou nas experiências e perspectivas para 

tarefas complexas. Já nos grupos heterogéneos, os membros variam em idade, sexo, raça, 

experiência, cultura e num conjunto de talentos que poderão ajudar a resolver a maioria 

dos problemas. A diversidade do grupo pode assim criar dificuldades aos membros 

definirem os problemas e partilharem essas informações.  

Uma vez que os membros aprendem a trabalhar em conjunto, a investigação diz-nos 

que a diversidade pode ser transformada em algo potencial, a fim de se aumentar o 

desempenho de futuro.  

O desafio que se coloca a um grupo que seja multi-cultural reside precisamente em 

aproveitar essa diversidade sem sofrer desvantagens (French, Rayner e Rees, 2006). 

Outro aspecto a considerar é o tamanho. A resolução de um problema num grupo 

funciona melhor quando ele é constituído entre cinco a sete membros (French, Rayner e 

Rees, 2006). Com menos de cinco pode ser demasiado pequeno para assumir 

responsabilidades adequadas entre as partes, com mais de sete pode haver dificuldade em 

participarem e partilharem ideias. 

A propensão para o aumento do domínio pode levar os membros a tornarem-se 

agressivos criando subgrupos, dividindo coligações. Com um número ímpar de elementos 

a decisão pode ser mais eficaz, uma vez que, a velocidade de resposta ao problema é 

acentuado. Wheelan (2009) explica que grupos entre 3 a 4 elementos foram mais 
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produtivos e com desenvolvimento mais avançado na execução das suas tarefas do que 

comparativamente com grupos entre 5 a 6 elementos. 

O tamanho do grupo, a natureza das tarefas, os atributos do próprio grupo, a adesão 

dos membros, as características pessoais, a abundância dos recursos, metas e recompensas 

justas para assegurar a motivação deverão ser assim, factores ajustados para se revelar um 

grupo de performance.  

O modelo de Gladstein (1984) dedica especial importância às entradas, 

processamento e saídas da informação. Realça de importante na fase inicial: a composição 

do grupo, a estrutura, a disponibilidade dos recursos e a estrutura organizacional; na fase 

de processamento: os processos de grupo e na fase de saída: as tarefas do grupo e a eficácia 

do trabalho. Apresentamos na figura 2.  a configuração do esquema por si criado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição do Grupo  
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Estrutura do grupo 

Inputs 

Disponibilidade de 

Recursos 

Processos do Grupo 

Tarefa do grupo 

Eficácia do Trabalho 

em Grupo 

Processos  Outputs 

• Clareza dos papéis e objectivos 
• Normas de trabalho 
• Controlo das tarefas 
• Dimensão 
• Liderança formal 

Estrutura 

Organizacional 

• Formação e consultoria técnica  
• Mercados abrangidos 

• Competências  
• Heterogeneidade 
• Antiguidade na organização 
• Antiguidade na função 

• Comunicação aberta 
• Suporte 
• Conflito 
• Discussão da estratégia 
• Peso dos inputs individuais 
• Gestão de fronteiras 

 

• Desempenho 
• Satisfação 

• Recompensas para o desempenho 
• Controlo do supervisor 
 

• Complexidade da tarefa 
• Incerteza do meio 
• Interdependência 

Figura 2. Modelo de Gladstein ( 1984) 
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Outro modelo de análise é o de Mc Grath e Altman (1966), concebe uma outra 

proposta compondo as várias características por quatro tipos de classificações: (1) 

classificação com base nos comportamentos manifestos dos membros do grupo, (2) 

classificação com base nos comportamentos exigidos aos membros do grupo, (3) 

classificação com base nas capacidades exigidas aos membros do grupo e (4) classificação 

com base nas características das próprias tarefas do grupo.  

Um outro modelo de interpretar e simplificar a análise do desempenho dos grupos foi 

conceptualizado por Steiner (1972), classificando as tarefas inerentes em quatro critérios:  

(1) possibilidade de ser ou não dividida em subtarefas para que a concretização da 

tarefa seja conseguida pela divisão do trabalho pelos seus membros, 

(2) avalia se é mais importante a qualidade ou a quantidade que é produzida pelo 

grupo, compara a optimização com a maximização,  

(3) determina o tipo de tarefa tendo por base o modo como os membros do grupo 

combinam as suas contribuições individuais para produzir um resultado final. Considera 

que as tarefas podem ser: aditivas, compensatórias, disjuntivas, conjuntivas ou 

discricionárias e,  

(4) procura determinar o tipo de tarefa tendo por base a interdependência dos 

membros do grupo em relação aos seus resultados. 

Os recursos para a realização da tarefa delimitam o desempenho do grupo; para 

diferentes tarefas exigem-se diferentes tipos de recursos, competências, capacidades e 

ferramentas. No quadro 7. encontra-se representado o seu modelo:
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Quadro 7. Modelo de Steiner (1972) 

  
Este modelo permite teoricamente predizer o desempenho de um grupo, embora não 

seja possível avaliar todas as suas componentes que inferem no resultado. 

No modelo de Shaw (1971 são identificadas 6 propriedades que estão presentes nas 

tarefas de grupo: (1) exigências de gestão versus aptidões físicas, (2) dificuldade da tarefa, 

(3) interesse intrínseco, (4) familiaridade da população, (5) especificidade versus 

multiplicidade de soluções: inferência que os elementos têm para conhecerem a solução 

correcta de entre as muitas possíveis para resolver um problema e (6) exigências de 

cooperação: necessidade que os membros têm para se relacionarem entre si. 

O modelo de Hackman de 1976 centrou-se inicialmente apenas nas tarefas 

intelectuais. As tarefas seriam iguais ao desempenho do produto individual ou em grupo, 

podendo serem apresentadas sob três aspectos: produção de gerar ideias e criatividade, 

discussão e resolução de problemas. Considerava que a avaliação de qualquer produto 

envolvesse aspectos de orientação para a acção, extensão, originalidade, optimismo, 

qualidade de apresentação e questões de envolvimento. Em 1987 remodela os critérios 

centrando-se fundamentalmente nos resultados do trabalho em grupo, do estado do grupo 

           Critério Tipo de tarefa 

a) A tarefa pode ser dividida em 

       subcomponentes? 

Divisíveis 

Unitárias 

b) É mais importante a quantidade  

             produzida ou a qualidade  

                   do desempenho? 

Maximização (quantidade) 

Optimização (qualidade) 

c) Como é que os inputs individuais  

se  relacionam com os produtos  

               do grupo? 

Aditiva (soma das contribuições individuais) 

Compensatória (média dos julgamentos individuais) 

Disjuntiva (selecção do produto a partir das contribuições 

 individuais) 

Conjuntiva (todos os membros contribuem para o produto final) 

Discricionária (o grupo decide a forma como as contribuições  

individuais se relacionam com o produto final) 

d) Como é que é a interdependência  

         dos membros do grupo em relação 

        aos resultados? 

Cooperativa (interesses comuns) 

Competitiva (conflitos de interesse) 

Motivo misto (tanto interesses comuns como conflitos de  

interesses) 
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como unidade de desempenho e no impacto das experiências do trabalho em grupo para 

cada um dos seus membros.  

(a) considera que o resultado produzido pelo grupo de trabalho deverá corresponder 

ou exceder os padrões de desempenho das pessoas que o recebem ou analisam,  

(b) considera que os processos sociais utilizados para realizar o trabalho deverão 

manter ou aumentar a capacidade dos membros do grupo para trabalharem em tarefas 

futuras e por fim,  

(c) considera que as experiências vividas no seio do grupo devem aumentar a 

satisfação das necessidades dos membros e não colocar em causa a realização das 

necessidades pessoais. Encontra-se na figura 3. a actual configuração do modelo de 

Hackman(1987): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Modelo de Hackman (1987) 

 

Contexto Organizacional 

Um contexto que suporta e 
reforça o trabalho em equipa 
via: 

• Sistema de recompensas 
• Sistema educacional 
• Sistema de Informação 

Desenho do Grupo 

Desenho que facilita o 
trabalho na tarefa através da: 

• Estrutura da tarefa 
• Composição do grupo 
• Normas de desempenho  

Critério da Eficácia 

• Nível de esforço na realização 
da tarefa  

• Conhecimento e capacidades 
utilizadas na realização da 
tarefa 

• Adequação das estratégias 
utilizadas na realização da 
tarefa  

Eficácia do grupo 

• Aceitação do resultado da 
tarefa por quem o recebe 
ou analisa 

• Capacidade dos membros 
em trabalharem no futuro 

• Satisfação das  
necessidades dos membros 

Sinergias do Grupo 

Interacção dos membros do 
grupo que permite: 

• Redução de perdas no 
processo 

• Sinergias entre os 
membros  

Recursos Materiais 

  Recursos materiais suficientes 
para os membros realizarem a 

tarefa no tempo previsto 

 

Modelo de Hackman (1987) 



                     Características relevantes nos Grupos de Trabalho 

26 

 

Executar 

QUADRANTE I 
GERAR 

Gerar planos 

Resolver problemas 
com resposta 

correcta 

Decidir  
sobre questões sem 
resposta correcta 

QUADRANTE II 

ESCOLHER 
QUADRANTE IV 

EXECUTAR 

QUADRANTE III  
NEGOCIAR 

Comportamental Conceptual 

Gerar 
ideias 

Resolver  
conflitos de ideias 

Resolver  
conflitos de interesse 

Resolver 
 conflitos de 

poder 

Tipo 1 

Tarefas de 
Planeamento 

Tipo 1 

Tarefas de Tomada 

de decisão 

Tipo 1 

Tarefas  

Psico-motoras 

Tipo 1 

Tarefas de 

 Motivos mistos 

Tipo 1 

Tarefas   

Intelectuais 

Tipo 1 

Tarefas de 

Competição 
 

Tipo 1 

Tarefas  de 

Conflito 

Tipo 1 

Tarefas   

Criativas 

Modelo de McGrath ( 1984) 

O modelo de Mc Grath (1984) distingue-se por considerar oito tipos de tarefas do 

grupo repartidas em quatro quadrantes tomando em consideração o conflito, a cooperação, 

o aspecto conceptual e comportamental relevante na concepção do desempenho. Segue-se 

na figura 4. o seu modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As tarefas podem ser de natureza cognitiva e conceptual ou então orientadas para a 

acção ou para o comportamento. Os oito tipos de tarefas podem ser:  

1) tarefas de planeamento, orientadas para a elaboração de planos e para a 

avaliação de alternativas e possibilidades em relação aos recursos, 

2) tarefa de criatividade, em que exige-se ao grupo que produza ideias novas e 

originais, por brainstorm; 

3) tarefas de intelecto que solucionem aquilo que se julga existir numa resposta 

certa, 

Figura 4. Modelo de McGrath ( 1984) 
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4) tarefas de tomada de decisão, em que se exige do grupo uma solução para a qual 

não existe resposta correcta e específica. Por meio de discussão, o grupo pondera várias 

soluções e chega a um consenso, 

5) tarefas de conflito cognitivo que possibilitam aos membros apresentarem 

interesses e objectivos diferentes e permita escolher-se a informação mais favorecida para 

a  escolha, 

6) tarefas de motivo misto, os membros enfrentam conflitos de interesses 

relacionados com as condições de recompensa / negociação de salários e também de 

verbas, 

7) competições/batalhas, os membros competem com uma unidade ou como um 

inimigo externo traduzindo-se em vencedores ou perdidos e, 

8) tarefas psicomotoras, em que se exige o exercício manual ou uso da habilidade 

psicomotora para determinados trabalhos, 

Para observar cada tipo de tarefas consideram-se cruciais quatro processos gerais 

designadamente, a geração de ideias e alternativas, a escolha de várias opções, a 

negociação de soluções para um conflito e a execução de tarefas manuais e psicomotoras. 

 

Com o contributo de Oldham dado à perspectiva de Hackman construiu-se um outro 

modelo fortemente desenvolvido para a organização do trabalho. Veja-se na figura 5.: 
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O modelo estabelece a relação entre aquilo que é a produtividade real e potencial 

(Hackman e Oldham, 1980). O modelo de eficácia proposto por Hackman (1987) 

apresentado anteriormente, permite-nos estabelecer ligação entre a compreensão do 

comportamento do grupo e a forma de o melhorar, ao passo que este, tem por objectivo 

identificar os factores que podem facilitar ou inibir a realização das tarefas no grupo e 

utilizar esses mesmos factores para que possam ocorrer mudanças reais no desempenho. 

As características têm de ser poderosas, possíveis de manipular e acessíveis (Hackman e 

Oldham, 1980).  

O modelo deve ser apenas utilizado em grupos reais, com uma ou mais tarefas a 

desempenhar sendo que, o resultado será sempre produto mensurável. O trabalho do grupo 

é referenciado em função: do nível de esforço dos membros do grupo que realizam as 

tarefas, em função do conhecimento e das competências dos membros e das normas que 

regulam o comportamento desses mesmos membros e também em função da 

adequabilidade das estratégias usadas. Compreende normas, estrutura e composição do 

 
Figura 5. Modelo de organização do trabalho ( adaptado de Hackman e Oldham, 1980) 
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grupo e deverá aumentar o desempenho da tarefa e simultaneamente diminuir a 

possibilidade dos membros serem confrontados com obstáculos que impeçam a sua 

realização. Porém, não garante que a competência do grupo crie apenas condições que 

facilitem o desempenho da tarefa em contexto, havendo necessidade dos sistemas de 

recompensas, da formação e da informação serem reforçados no intuito de permitir 

explorar o potencial do grupo. 

 

Hyutt e Ruddy (1984) expõem uma lista de características e organiza a informação 

de acordo com o modelo seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O modelo cinge-se a determinados princípios dos quais destacamos: a sua aplicação 

não pode generalizar-se a qualquer equipa ou grupo, deve apenas ser usado como roteiro 

partindo-se da premissa de que todas as equipas e grupos são preferíveis mais ao trabalho 

individual do que ao colectivo. A preferência para o trabalho individual coloca na maioria 

das vezes em causa a melhor solução para o desempenho do grupo (Robbins, 2005).  

 

 
        Figura 6. Modelo da eficácia da equipa Hyutt e Ruddy ( 1984) 
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O modelo das quatro fases proposto por Sayles e Strauss (1966) assenta: na aceitação 

mútua, no controlo, na motivação e na tomada de decisão, características  já referenciadas 

anteriormente.   
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8. Comportamento Humano nas Organizações Sayles e Strauss ( 1996) 

 
Salienta que, a partilha de informação deverá ser usada no sentido de gerar 

responsabilidade, tomar decisões seja desde estatística de produção, resultados esperados 

face aos atingidos, valor financeiro, problemas específicos da empresa, rendimento global 

do grupo, entre outros; todos deverão ser equacionados para que, quanto mais informação 

disponível se reunir maior facilidade haja na detecção de problemas e na análise ao 

desempenho. Torna-se essencial receber informação sobre: 

-  o que está e não está  a funcionar bem no grupo, 

-  ideias para melhorar os processos de trabalho a fim de aumentar a produtividade, 

- sugestões e ideias sobre melhorar as  condições de trabalho que produzam melhores 

resultados para melhorar a qualidade, 

-  sugestões de cursos de actualização. 

-  delimitar traços para uma acção focalizada, 

-  saber quais as responsabilidades das pessoas e ir até onde podem ir, 

-  conhecer os limites. 

Por vezes um grupo forma-se no intuito de solucionar problemas e tornar exequíveis 

tarefas que se lhes impõem por limites (tempo, dinheiro e recursos) esperando que actuem 

livremente. O constrangimento das condições torna-se exigente e os resultados obtidos são 

fracos.  

Fase Aceitação Tomada de 
decisão Motivação 

 
Controlo 

 

Relacionamento 
entre os 

membros 

  Desconfiança Comunicação 
aberta Coesão Comunicação de Sanções 

      Distância 
Desenvolvimento 
de conhecimento 
sobre os membros 

Cooperação Compreensão do sistema 
estatuído 

Funções 
relacionadas 

com resolução 
de problemas e 

de tarefas 

     Procura da   
missão objectivos 

Identificação de 
problemas de 

papéis 
Ajuda Mútua Plena Capacidade de 

aptidões 

 Atribuição de 
tarefas 

Partilha de 
Informação Resolução de problemas 

Nível de 
maturidade        Baixo   Alto 
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Na prática os modelos evidenciam, que outros grupos se formam em redor do grupo 

inicial proporcionando maior liberdade, intervindo e promovendo criatividade. 

 
Vimos assim várias formas de construir uma matriz, todas suportadas por aspectos e 

características fundamentais ao funcionamento dos grupos não evocando particular 

destaque para quaisquer uma delas. No nosso entender estes modelos subjugam-se para se 

centrarem apenas numa leitura diversificada de características que compõem e expõem o 

desempenho grupos de trabalho, não satisfazendo assim a pretensão de abarcar única e 

exclusivamente características de maior índole de relevo no desempenho dos grupos de 

trabalho. Retiramos contudo, formas e estruturas de construir uma matriz, bem como 

principais características que passam a contemplar no quadro de sistematização. ( veja-se 

quadro 9.)  

 

A abordagem dos diversos autores permitiu-nos construir o quadro 9. que sistematiza 

as características que foram referenciadas anteriormente. Esta sistematização ajudará a ter  

de futuro uma visão geral das características que norteiam  todo o trabalho, para numa fase 

seguinte ser nossa pretensão seleccionar um número reduzido de variáveis por meio de 

triagem equitativa e agrupar as principais em unidades de sentido criadas para o efeito.  

 

         Autores/ Teorias/ 
         Perspectivas 

                                      Características 
                         Condicionantes do Desempenho 

  
  Tuckman e Jensen (1977) − Dimensão tempo; − Grupos materiais 

   Beaudin & Savoie (1995) 

− Qualidade da experiência, 
− Rendimento do grupo, 
− Direitos e obrigações regulação da 

actividade 

− Legitimidade do grupo, 
− Envolvimento dos membros 

         Steiner (1972) − Recursos necessários utilizados, 
− Conhecimentos, 

− Capacidades, - competências, 
− Ferramentas 

        Pritchard (1992) − Inputs / out puts, 
− Absentismo 

− Turnover, 
− Satisfação do cliente 

      Cameron ( 1986) − Constructo valores e preferências 

   Sayles e Strauss ( 1996) 

− Relacionamentos específicos, 
− Atribuição cargos, 
− Redes de comunicação, 
− Padrões de desempenho, 
− Ordenamento dos estatutos, 
− Estrutura, 
− Ambiente favorável, 

− Objectivos do grupo, 
− Liderança, 
− Normas, 
− Coesão, 
− Conflito intragrupal, 
− Conflito intergrupal 
− Aceitação mútua 
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− Sistema de comunicação, 
− Mecanismos recompensas, 
− Sanções, 
− Papéis, 

− Controlo 
− Motivação 
− Tomada de decisão 

        Mullins( 1985) 

− Crença, 
− Sentido de compromisso, 
− Sentimento confiança mútuo, 
− Participação tomada de decisões 

consensuais, 

− Livre circulação informação e  
comunicação, 

− Expressão aberta sentimentos e 
discordâncias, 

− Resolução conflitos por eles  
próprios 

       Donnely (2000) − Grupos informais, 
     Donnely, Gibson e 
      Ivancevich (2000) − Grupos formais com características semelhantes aos informais, 

   Leavitt e Jean ( 1995), 
      e Capplan ( 1993) 

− Auto-estima, 
− Trabalho em rede, 
− Tomada de iniciativas, 

− Trabalho em grupo, 
− Liderança, 
− Camaradagem, 

   French, Rayner e Rees 
            ( 2006) 

− Sistema aberto, 
− Entrada , processamento e saída  

de e informação, 
− Habilidades e competências 

 certas 
− Nº membros grupo (tamanho do 

 grupo 5 a 7 membros) 

− Metas adequadas e bem  
concebidas 

− Atributos dos membros do grupo 
− «vantagem » Grupo multi- 

cultural (diversidade) 

  Modelo Gladstein (1984) 

− Composição do grupo, 
− Estrutura, 
− Disponibilidade dos recursos, 
− Estrutura organizacional, 

− Processos de grupo, 
− Tarefas do grupo, 
− Eficácia do grupo 

Modelo Mc Grath e Altman  
            (1966) 

− Comportamento dos membros, 
− Comportamento exigidos aos 

 membros, 

− Capacidades exigidas aos  
membros, 

− Características próprias das  
tarefas do grupo, 

 Modelo de Steiner (1972) 

− Tarefa ser ou não ser dividida, 
− Qualidade da tarefa, 
− Quantidade da tarefa, 
− Modo como os membros  

combinam contributos 
 individuais, 

− Tarefas aditivas, 
− Tarefas compensatórias, 

− Tarefas disjuntivas, 
− Tarefas discricionárias, 
− Interdependência dos membros, 
− Competências, 
− Capacidades fundamentais 

     Modelo Shaw (1971) 
− Exigências gestão aptidões físicas, 
− Dificuldade da tarefa, 
− Interesse intrínseco, 

− Familiaridade população, 
− Especificidade  

Vs multiplicidade soluções, 
− Exigências cooperação 

        Modelo Hackman 
         (1976 e 1987) 

− Orientação, 
− Extensão, 
− Originalidade, 
− Optimismo, 
− Qualidade de apresentação, 
− Questões envolvidas, 

− Resultados trabalho me grupo, 
− Estado grupo como unidade  

desempenho, 
− Impacto experiências trabalho  

em grupo, 
− Processos sociais, 
− Experiências vividas 

  Modelo Mc Grath (1984) 

− Tarefas individuais, 
− Tarefas tomada de decisão, 
− Tarefas conflito cognitivo, 
− Tarefas motivos mistos, 

− Tarefas competição, 
− Tarefas psico-motoras, 
− Tarefas planeamento, 
− Tarefas criativas 

   Equipas nível seguinte 
− Uso ideias e motivação, 
− Partilha informação, 
− Sentido de responsabilidade, 

− Uso eficiente tempo, 
− Uso de talentos, 
− Uso autogestão aptidões 
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Quadro 9. Sistematização das características dos grupos de Trabalho (fonte própria) 

 
As características de maior relevo e que determinam em parte o desempenho no grupo 

não tem sido consistentes. Constatam-se modelos que integram variáveis na sua maioria 

muito genéricas, abrangendo um leque alargado de características.  

− Limites para criação liberdade, 
 Johnson e Johnson (1997) − Forma como os grupos estão estruturados; 

        Hackman (1987) 

− Identificar factores que facilitam e 
 inibem a eficácia da 

− Realização da eficácia da realização  
das tarefas; 

− Variáveis: 
− Poderosas, 
− Possíveis manipular, 
− Acessíveis, 
− Nível esforço membros, 
− Função conhecimento, 

− Competência dos membros, 
− Normas de comportamento, 
− Adequabilidade das estratégias, 
− Estrutura, 
− Composição, 
− Contexto organizacional: sistema 

recompensas, formação, equipamentos, 
Tecnologia, pessoas necessárias  

− Sinergias positivas, 

Modelo Hackman e Oldham 
             (1980) 

− Relação produtividade real e potencial dependente: qualidade relação indivíduos, 
trabalho realizado por esses indivíduos. 

  Modelo Hyutt e Ruddy 
             (1984) 

− Contexto: recursos adequados, liderança, clima confiança, avaliação  
desempenho, sistema recompensas, 

− Composição: habilidades membros, personalidade, alocação papéis, diversidade, 
tamanho do grupo, flexibilidade membros, 

− Projecto trabalho: autonomia, variedade habilidades, identidade tarefas, 
 significância tarefas, 

− Processo: propósito comum, metas específicas, eficiência do grupo,  
níveis de conflito, “ folga” social. 

 − Relacionamentos interpessoais: aculturação mútua, controlo, motivação, 
 tomada de decisão 

  Sayles e Strauss (1966) − Motivação, 
− Controlo, 

− Aceitação mútua, 
− Tomada de decisão 

 
Latané, Williams e Harkins 
               (1979) 

− Percepção, 
− Normas, 
− Status, 
− Tamanho do grupo, 

− Perfil, 
− Tarefa, 
− Coesão, 

         Sherif (1967) − Auto-organização 
         Janis (1972) − Tempo empenhado na tarefa, − Dispêndio de energia 

        Robbins (2005) 

− Percepção do papel, 
− Normas, 
− Status, 
− Tamanho do grupo, 

− Perfil demográfico do grupo, 
− Tarefa, 
− Coesão 

Perspectiva Psicodinâmica − Aspectos emocionais 
 Perspectiva Psicanalítica − Emoções, − Espírito grupo, 
  Perspectiva Humanista − Variáveis natureza causal 
   Perspectiva Funcional − Tomada de decisão em grupo, − Gestão conflitos em grupo 

    Perspectiva temporal − Variáveis integram entre si variáveis que mudam sistematicamente  
com o tempo 

         Perspectiva 
       Conflito-poder − Análise causas com base nas consequências, recursos disponíveis 

 Perspectiva da Identidade − Membros motivados a manter a identidade social positiva através da  
diferenciação intergrupal positiva, 

Perspectiva das Redes sociais − Estrutura interligação social maximiza preferências e vontades sociais 
   Perspectiva do Género − Promoção da eliminação das relações de dominação e de desigualdades 
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Numa perspectiva inovadora e mediante as ideias defendidas pelos autores 

referenciados urge de seguida depurar as principais características que forneçam pistas para 

a maximização do desempenho dos grupos. 

É objectivo deste trabalho encontrar as características de maior relevo para o  

desempenho das equipas de intervenção rápida e enquadra-las numa matriz teórica que 

represente as suas inter-relações de forma a permitir a qualquer gestor que pretenda 

melhorar o desempenho de grupos consiga fazer uma leitura sumária dessa análise e retirar 

ilações. Pretende-se também, que de futuro essa matriz possa servir de ferramenta de análise 

para contextos idênticos.  

 
Assim, com base na sistematização das características apresentadas no quadro 9. havia 

então necessidade de operacionalizar o nosso estudo. Essa operacionalização pressupôs um 

conjunto de objectivos específicos: a) conhecer as características que apresentam valores 

médios mais altos;  b) conhecer a existência de correlações entre as várias características e 

as unidades de sentido criadas. c) conhecer a importância das características dentro da 

unidade pertencente e, d) conhecer as conexões estabelecidas entre as características e as 

unidades.  

Da conjuntura sistemática elaborada torna-se preciso fazer agora uma triagem  das 

características  que se demarcavam em contexto prático específico, reduzindo o número de 

variáveis/ características para facilitar o tratamento da informação. Para fundamentar e 

validar a escolha das características entrevistamos cinco líderes de equipas, onde através da 

informação recolhida e confrontados com a dados da literatura abordada construímos um 

questionário que foi depois aplicado aos participantes.  

A ponderação da média dos valores e a correlação existente entre as características e 

as unidades de sentido estabelecidas foram os métodos de análise utilizados para quantificar 

e qualificar os resultados. Para oferecer maior consistência à construção e operacionalização 

do trabalho foi utilizada a metodologia de investigação/ acção por considerar-se necessário 

haver a colaboração de líderes da área que apresentassem  relatos de opinião de líderes da 

área de intervenção.  
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METODOLOGIA 

  

Neste capítulo apresenta-se o percurso metodológico da investigação realizada e as 

técnicas de adoptadas.  

1) primeiramente, a necessidade de reduzir o número de características a considerar;  

2) integrar as características numa matriz inicial e estabelecer unidades de sentido;  

3) construir e aplicar uma entrevista aos demais líderes;  

4)  recolher e tratar os dados da entrevista com suporte literário;  

5) construir um questionário devidamente fundamentado;  

6) recolher, analisar e  apresentar os resultados, e por fim 

7) apresentação e análise de uma matriz final.   

 

1) Redução do número de características. 

Sendo um dos objectivos deste estudo identificar as características de maior relevo, 

considerou-se impreterível reduzir o número de variáveis após a sistematização das 

características expostas no quadro 9. anterior, para facilitar a nossa investigação. Durante a 

fase de selecção das características, tomou-se em consideração o meio envolvente das 

equipas e as funções que os participantes desempenham diariamente ao nível de grupo, 

organização e ao nível de liderança.  

 
2) Integração das características na matriz inicial por unidades de sentido. 

Depois de encontradas as variáveis urgia essencial reorganiza-las por unidades onde 

estabelecessem algum grau de uniformidade. Foram então agregadas em cinco unidades de 

sentido designadas por: indivíduos (I), função no grupo (II), organização (II), liderança 

(IV) e factores externos (V).    

 
3) construção de entrevista  

Seguidamente elaborou-se a estrutura da entrevista composta por dez questões. 

Pretendeu-se esclarecer a importância de outras características que suscitaram eventuais 

dúvidas, validar as características que se encontravam abrangidas pela matriz inicial, 

conhecer outras que estariam fora do nosso âmbito de pensamento e ainda recolher ideias e 

sugestões acerca da sua disposição pelas unidades. A figura 7. apresentada  mais abaixo, 

representa a estrutura da matriz inicialmente elaborada para o efeito. 
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4) Ajustamento na escolha das características em estudo. 

Após terem sido realizadas as entrevistas aos cinco líderes de equipas procedeu-se ao 

tratamento da informação. Dessa análise consubstanciou-se a remoção, adição e alteração 

de posição de algumas características. No capítulo dos resultados apresentamos as 

principais conclusões retiradas.  

 
5) Composição e estrutura do questionário 

Dos resultados inferidos pela análise da entrevista e confrontados com os dados 

literários construímos um questionário constituído por 40 questões, cada uma referente à 

análise de uma única característica. (ver em anexo 2). A sua aplicação cingiu-se a uma 

amostra de participantes representados no quadro 10. no subcapítulo dos sujeitos.  

 
6) Estrutura final da matriz e suas conexões 

A partir do tratamento dos dados obtidos por questionário procedeu-se à recolha e 

identificação das características com valores médios mais elevados e à análise das 

correlações. Em harmonia com a literatura, construiu-se finalmente uma matriz que 

integrou um conjunto dessas características, consideradas de relevo para o aumento do 

desempenho nestas equipas de intervenção.  

 

Para melhor compreensão do nosso plano de investigação apresentamos na figura 7. 

o percurso metodológico detalhado:  
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Reduzidas as características a um número considerável, agregadas sob unidades de 

sentido, apresentada a matriz inicial aos entrevistados e analisada toda a informação 

recolhida,  construímos um questionário composto por 40 perguntas e aplicamo-lo a uma 

amostra de participantes integrados na organização.  

 

Percurso Metodológico 

Sistematização das características 

Triagem  e selecção das características que 
demarcam importância de contexto prático 

Estrutura da entrevista  
Construção matriz inicial 

Estabelecimento de unidades de sentido Confronto com os dados 
literários 

Resultados 

Ajuste de variáveis (adição, remoção, e alteração 
de posição de características) 

Estrutura do questionário 

Resultados 

Análise e discussão dos 
resultados 

 
 
 
 

Matriz Final 

Confronto com os dados 
literários 

Figura 7. Percurso metodológico ( fonte própria) 
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De seguida apresento alguns dos aspectos metodológicos utilizados, apresentando a 

distribuição dos participantes envolvidos no estudo, os instrumentos utilizados, os 

procedimentos tomados em conta e uma breve alusão à análise dos líderes entrevistados  

para justificar a escolha e o tratamento dos dados obtidos por questionário. 

 

1.1 Sujeitos  

O estudo baseia-se na aplicação de um questionário aos elementos das Forças de 

Segurança integrados nas Equipas de Intervenção Rápida. A dimensão da amostra foi 

constituída por 106 elementos do sexo masculino, constituídos na totalidade por Agentes e 

Chefes da Polícia. No quadro 10. apresenta-se a distribuição dos participantes em variáveis 

sócio-demográficas e organizacionais segmentados por antiguidade e função na 

organização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10.  Caracterização sócio-demográfica e organizacional dos participantes (fonte própria) 

EIR 

Antiguidade na 
Organização 

Total 

Antiguidade na Função 

Total Até 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 e 
mais 
anos 

1 ano 
ou 

menos 

2 a 5 
anos 

6 e 
mais 
anos 

           
Área de 

Trabalho 
 Abs 38 25 43 106 34 43 29 106 

% 35,8 23,6 40,6 100% 32,1 40,5 27,4 100% 
           

Idade 

24 a 28  29 9 0 38 25 12 1 38 
29 a33   9 15 12 36 8 19 9 36 
34 a 38  0 1 28 29 1 11 17 29 
39 a 44  0 0 3 3 0 1 2 3 

           

Função de 
chefia 

Sim Abs 1 1 13 15 2 10 3 15 
V % 6,7 6,7 86,7 100% 13,3 66,7 20,0 100% 

          

Não Abs 37 24 30 91 32 33 26 91 
V % 40,7 26,4 33,0 100% 35,2 36,3 28,6 100% 

           

Habilitação 
Literária 

11ºAno 
Abs 7 4 15 26 5 9 12 26 
H% 26,9 15,4 57,7 100% 19,2 34,6 46,2 100% 

12ºAno Abs 29 20 26 75 28 30 17 75 
H% 38,6 26,7 34,7 100% 37,3 40,0 22,7 100% 

Superi
or 

Abs 2 1 2 5 1 4 0 5 
H% 40,0 20,0 40,0 100% 20,0 80,0 0 100% 
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A maioria dos participantes tem idades compreendidas entre os 24 e 38 anos de idade 

e com o 12º Ano de escolaridade. Analisando os resultados pela antiguidade na 

organização temos, 35,8% dos participantes trabalham na organização há menos de quatro 

anos, 23,6% entre cinco a nove anos e 40,6% há dez ou mais anos. Analisando os 

resultados pela antiguidade na função temos, 32,1% desempenham esta função há menos 

de um ano, 40,5% já desempenham esta função entre dois a cinco anos e 27,4% dos 

participantes desempenham a função há seis ou mais anos.  

A amostra representa também 15 líderes de grupo, a maioria deles têm pelo menos 

10 anos de serviço na empresa e desempenham esta função entre dois a cinco anos.       

 

1.2. Instrumentos 

Foi utilizado a entrevista e o questionário como instrumentos de recolha dos dados. 

A entrevista assentou em 10 perguntas de resposta aberta a 5 líderes de grupo. O 

critério de selecção dos líderes foi aleatório. A entrevista permitiu atestar a importância das 

variáveis escolhidas na construção da matriz inicial, (figura 8.), e averiguar a existência de 

outras variáveis que pudessem resultar de maior relevo, para depois nos confrontarmos 

com a literatura e transpor os resultados para o questionário. O questionário foi então 

constituído por 40 perguntas na totalidade integradas em cinco unidades, onde possibilitou 

recolher as opiniões dos participantes. Foi usada uma escala do tipo Likert, que variou 

entre um (nada importante) a cinco (extremamente importante). 

 

1.3. Procedimento 

A recolha dos dados ocorreu antes e após o tempo normal de serviço dos 

participantes, na área metropolitana de Lisboa. As entrevistas decorreram com recurso a 

gravador digital, no período de 10 a 12 e a aplicação dos questionários, no período de 15 a 

18 de Abril do corrente ano. 

Num primeiro momento criou-se uma entrevista com base na recolha e selecção das 

variáveis mais importantes da análise da literatura, e aplicou-se aos líderes a fim de se 

garantir consistência ao instrumento de estudo. Num segundo momento criou-se um 

questionário, com base nos dados recolhidos da entrevista e no suporte da literatura, e 

aplicou-se a todos os participantes da amostra.  

A fundamentação da selecção das perguntas que integraram a entrevista assenta da 

necessidade de validar o grau de relevância de cada uma das variáveis e também da falta de 

suporte literário que garantisse a relevância de algumas, recorrendo-se assim, às opiniões 



 Características relevantes nos Grupos de Trabalho 

40 

 

dos entrevistados. Para se dar resposta à pergunta número nove e dez houve necessidade de 

se construir precedentemente uma matriz (quadro7.). Para a sua construção foi necessário 

estabelecer-se inicialmente 5 unidades, designadas por: indivíduos, função no grupo, 

organização, liderança e factores externos. A criação destas unidades possibilitou a 

identificação e a agregação das variáveis em contexto adequado. A selecção das variáveis 

inerentes recaiu da síntese da literatura. Para as variáveis seleccionadas que integraram a 

unidade indivíduos, o critério de escolha recaiu da necessidade identificar a unidade por 

frases que fizessem referência às componentes habilidades dos sujeitos, competências e 

capacidades. Quanto às variáveis na unidade função no grupo, a importância recaiu da 

necessidade de patentear frases que inferissem componentes de integração e interacção no 

grupo, coesão e espírito de grupo. Às variáveis inerentes à unidade organização, a razão da 

escolha centrou-se no conceito de funcionamento e estrutura da organização e na 

capacidade de motivar os membros. Quanto às variáveis na unidade liderança, a escolha 

centrou-se nas acções do líder, nas capacidades inerentes ao líder e no talento para 

melhorar o desempenho do grupo. Quanto às variáveis da unidade factores externos recaiu 

da necessidade de se encontrar eventualmente acções oriundas de outros contextos a fim de 

se produzirem alterações positivas no desempenho 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I - Indivíduos 

• Competências e capacidades ( físicas e intelectuais) para o desempenho das 
tarefas. 

• Capacidade de auto-gestão e resolução de problemas em situações limite  
• Interacção no grupo 
• Tomada de iniciativa e responsabilização individual 
•  Resistência à frustração e a conflitos 
• Segurança no exercício das tarefas 
• Satisfação intrínseca e motivação expressa  
• Harmonia no cumprimento das tarefas delegadas 
• Exposição construtiva de opiniões, atitudes, julgamentos e juízos de valor  
  

 II- Função do Grupo 

• Coesão forte e espírito de grupo.  
• Consciência da sua condição colectiva 
• Partilha de informações e forte interacção interna 
• Identidade pessoal forte 
• Sentido compromisso na aceitação de normas e valores 
• Sentimento confiança e interdependência mútuo 
• Liberdade de expressão de ideias e  autonomia na partilha de 

soluções inovadoras  
• Capacidade de aceitação, integração e socialização  
        ( promoção do desenvolvimento do grupo) 

• Sentido de cooperação 

   

 III- Organização 

• Valorização do grupo na organização 
• Sinergias positivas de interacção e partilha de ideias, métodos e 

processos de trabalho para a melhoria do desempenho. 
• Aplicação de método de avaliação coerente e equilibrado   
•  Atribuição de recompensas justas 
• Clareza na aplicação de regras e princípios que asseguram a 

identidade e integridade do grupo na organização 
• Presença de clima organizacional favorável 
• Estímulo ao trabalho em rede 
• Orientação e direcção interna do grupo precisa  e concisa  
• Sentido de rigor e aprumo  
• Adequada rede de comunicação disponível  

  

 IV- Liderança 

§ Forte capacidade de orientação do grupo para os objectivos 
estratégicos da organização/ adequada coordenação no 
cumprimento dos objectivos da organização 

§ Forte na criação do espírito de grupo 
§ Capacidade de estimular/ motivar o grupo 
§ Capacidade de resolução de conflitos 
§ Estímulo à partilha e interacção no grupo 
§ Sentido cooperação incutido 
§ Célere no processo de tomada de decisões e comunicação 

assertiva  
   

 V- Factores externos 

• Hostilidade do meio envolvente  
• Valorização das acções de formação ministradas 
• Actuação / realização de tarefas fora da área de jurisdição 
 

 
                         Figura 8. Variáveis do desempenho dos grupos de trabalho - Matriz Inicial (fonte própria) 
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Em suma, a construção da entrevista serviu apenas para averiguar a importância 

atribuída às variáveis que previamente foram escolhidas. Incorporou dez perguntas de 

resposta aberta e visou-se conhecer a importância de cada uma das variáveis  

possibilitando ainda escrutinar outras variáveis que eventualmente pudessem ser 

importantes e não tivessem sido equacionadas durante a nossa análise. Incidiu sobre a 

importância que dada: à homogeneidade vs heterogeneidade, ao estilo de liderança 

adoptado, à conquista dos elementos no grupo, ao número ideal de elementos, à 

valorização da partilha de competências, competição dos elementos no grupo, qualidade vs 

quantidade, à importância das variáveis inerentes na matriz e à atribuição de pontos a cada 

uma das respectivas unidades.  

 

1.4. Análise dos Dados  

A escolha dos líderes entrevistados e dos elementos inquiridos foi aleatória. Os dados 

das entrevistas foram confrontados com o que refere a literatura, transpondo-se essa 

informação para o questionário sobre a forma de variáveis. 

Quanto ao tratamento dos dados do questionário foi utilizado o método de (ACP) 

análise das componentes principais e o teste de esfericidade de Bartlett. Os métodos 

permitiram correlacionar as diversas componentes em simultâneo e ainda, correlaciona-las 

com as variáveis: tempo na antiguidade e na função. A adequabilidade do método da ACP 

foi de 0,0821 com 62,2 % no teste de Bartlett. 
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RESULTADOS  

 

Salienta-se uma vez mais, que os resultados da entrevista serviram apenas e 

exclusivamente de suporte base para a construção do questionário. O cerne das perguntas 

visou esclarecer a importância dada a cada um dos conteúdos atribuídos e reajustar as 

escolhas das variáveis inerentes para o questionário.  

Assim, das questões apresentadas na entrevista os resultados evidenciaram o 

seguinte: 

Para a primeira questão, “O que é para si mais importante: haver um grupo de 

trabalho Heterogéneo ou Homogéneo?”, verificou-se diferenciação nas respostas. Quando 

o líder atribui maior importância aos grupos de trabalhos homogéneos, as variáveis mais 

valorizadas são as que integram a unidade função do grupo (II), quando dá maior 

importância aos grupos de trabalho heterogéneos, as variáveis mais valorizadas são as que 

integram a unidade indivíduos (I).  

A resposta à segunda pergunta, “ Qual o estilo de liderança que prefere: directivo ou 

participativo? Qual aquele que mais se identifica quando lidera? Mudaria se fosse capaz? 

Porquê?”, foi consensual, o estilo de liderança é predominantemente participativo. 

A resposta à terceira pergunta, “A conquista da posição de cada um no seio do grupo 

é importante?”, é menosprezada; a conquista da posição dos elementos no grupo não é 

importante. Frisou-se ainda que, esta variável em situações de presença excepcional poderá 

eventualmente realçar outras que directamente se relacionam com o esforço e o bem-estar 

no seio do grupo.  

A resposta à questão quatro, “O nº de elementos num grupo é importante? Qual é 

para si o nº ideal?”. A resposta a esta questão foi relativizada, sendo que, o nº ideal de 

elementos no grupo poderá ser entre 6, 8 a 10. O desempenho no trabalho pode melhorar 

com maior ou menor número de sujeitos, tudo depende das características individuais dos 

mesmos.  

Para a questão cinco, “Quais são para si as características que considera mais 

importantes num grupo?”, os entrevistados consideraram que as características mais 

importantes num grupo são: coesão de grupo, espírito de equipa, camaradagem, sentido de 

esforço, relacionamento pessoal, humildade, honestidade, saber ouvir e escutar, 

recompensas justas e bom método de avaliação. 
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A resposta à questão seis, “Valoriza a combinação das capacidades e competências 

dos membros ou partilha de ideias de alguns?” evidenciou-se que, de entre a valorização 

das três privilegia-se essencialmente a combinação na partilha de ideias entre todos.  

A resposta para a questão sete, “É favorável a competição entre os membros de um 

grupo na procura de melhor empenho?” para uns a competição é favorável no 

empenhamento do grupo, para outros essa competição varia em homogeneidade e 

heterogeneidade do próprio grupo. 

A resposta à questão oito, “É importante para si que um grupo produza muito ou 

não?”, declinou para a valorização do trabalho, independentemente do grupo produzir 

muito ou não.   

A resposta à questão nove, “Concorda com a matriz? Na sua opinião, ela contempla 

as principais características relevantes num grupo? Que alterava para assumir melhor 

consistência? Acrescentaria algo nela? O quê?”, concluiu-se que, todos concordaram com a 

construção da matriz.  As opiniões dadas foram similares realçando-se dois aspectos a 

considerar:  

a) variáveis a alterar na matriz: identidade pessoal forte (II) transitar para a unidade 

(I); 

b) variáveis a acrescentar na matriz: humildade, tolerância nas relações para com os 

outros (I), esforço, sentimento camaradagem (II) e motivação extrínseca (V). 

 

Por fim, para se dar resposta à questão dez houve necessidade de se construir uma 

escala. Assim, a avaliação das unidades estabelecidas foram ponderadas numa escala de 1 

a 10 onde se pedia que fossem colocadas por ordem crescente de acordo com o grau de 

importância atribuído. Nos quadros 11 e 12 seguintes encontram-se representadas por 

números romanos de  I a V as unidades de sentido, e por letras de A a E cada um os 

respectivos líderes entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

Quantificação das unidades de sentido 
Unidades 
de sentido Membros com função de Chefia Total 

(Pontos) 
 A B C D E  

I 8 9 9 5 9 40 

II 7 9 10 8 9 43 

III 10 9 8 6 8 41 

IV 9 8 8 5 8 38 

V 6 8 5 3 7 29 

     Quadro 11. Classificação das Unidades de Sentido - quantificação (fonte própria) 
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Quantificando as unidades de sentido evidenciou-se maior pontuação para as unidades: 

função grupo (II) 43, seguido da organização (III) 41 e indivíduos (I) 40. 

 

 

 

 

 

 

 
Face ao grau de importância, as unidades com ponderação atribuída foram: 

liderança (III) seguida de indivíduos (I) e função grupo (II).  

Dos resultados da entrevista depreende-se existir assim uma tendência para se 

valorizarem essencialmente variáveis referentes à unidade indivíduos (I), função grupo 

(II) e liderança (IV). Consideramos ser importante as variáveis descritas na questão 5 e 6 

nomeadamente: coesão do grupo, espírito de equipa, camaradagem, sentido de esforço, 

relacionamento pessoal, recompensas justas, método de avaliação, saber ouvir e escutar, 

partilha de ideias e identidade pessoal; as opiniões atribuídas para a mudança de posição 

de variáveis relativo à questão 9; e ainda, as opiniões dadas para as questões 11 e 12, a 

valorização das unidades função grupo (II) e liderança (IV).  

 

A partir dos dados recolhidos nestas entrevistas e dos ajustes precedidos pela 

recolha de literatura, construiu-se assim um questionário constituído por 40 

variáveis/características. Desta aplicação, os resultados permitiram elaborar uma tabela 

onde consta o cálculo das características que evidenciam médias mais elevadas, onde se 

estabelece uma análise multivariada das componentes principais (ACP) pelos valores de 

correlação estabelecidos entre as variáveis em teste.  Segue-se no quadro 13., as 

principais variáveis, futuramente designadas por características, que apresentaram valores 

mais elevados nas unidades respectivas.  

 

 

 

Qualificação das unidades de sentido  
Unidades de 

sentido Membros com função de Chefia 

 A B C D E 
Nada 

Importante NR V V V V 

Pouco 
Importante NR II III I I 

Importante NR III I II IV 
Muito 

Importante NR IV IV IV II 

Extremamente 
Importante NR I II III III 

                      Quadro 12. Classificação das unidades de sentido - qualificação (fonte própria) 
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Da leitura do quadro podemos inferir que as variáveis com maior ponderação foram 

as seguintes:  

Para a unidade indivíduos (I): segurança no exercício das tarefas (média 4,33), 

interacção no grupo/ bom relacionamento interpessoal (4,31); capacidade de auto-gestão e 

resolução de problemas em situações limite (4,29).   

Para unidade função grupo (II): coesão forte e espírito de equipa (4,50), sentimento 

de camaradagem (4,48) e consciência da sua condição colectiva (4.08);  

 
Antiguidade na Organização Antiguidade na Função 

Total Até 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 e mais 
anos 

1 ano ou 
menos 

2 a 5 
anos 

6 e mais 
anos 

 Unidade I - Indivíduos 
Capacidade de auto-gestão e resolução de problemas 

em situações limite 
Média 4,34 4,32 4,23 4,35 4,21 4,34 4,29 
Desvio 0,71 0,95 0,65 0,85 0,74 0,61 0,74 

Humildade e tolerância nas relações para com os 
outros elementos 

Média 4,26 4,2 4,19 4,24 4,26 4,14 4,22 
Desvio 0,69 0,71 0,66 0,74 0,58 0,74 0,68 

Interacção no grupo/ Bom relacionamento 
interpessoal 

Média 4,34 4,24 4,33 4,32 4,28 4,34 4,31 
Desvio 0,71 0,66 0,71 0,68 0,7 0,72 0,7 

Segurança no exercício das tarefas 
Média 4,34 4,36 4,3 4,35 4,23 4,45 4,33 
Desvio 0,58 0,7 0,71 0,65 0,68 0,63 0,66 

  Unidade II – Função Grupo 

Coesão forte e espírito de grupo 
Média 4,53 4,52 4,47 4,56 4,49 4,45 4,5 
Desvio 0,65 0,59 0,67 0,61 0,63 0,69 0,64 

Consciência da sua condição colectiva 
Média 4,13 4,08 4,02 4,06 4,12 4,04 4,08 
Desvio 0,7 0,76 0,81 0,78 0,66 0,88 0,76 

Partilha de informações e forte interacção interna 
Média 3,97 4,04 3,91 3,97 3,91 4,03 3,96 
Desvio 0,72 0,68 0,68 0,67 0,68 0,73 0,69 

Sentimento camaradagem 
Média 4,45 4,44 4,53 4,53 4,47 4,45 4,48 
Desvio 0,69 0,65 0,63 0,71 0,59 0,69 0,65 

 Unidade III- Organização 

Valorização do grupo na organização 
Média 3,87 3,76 3,84 3,85 3,84 3,79 3,83 
Desvio 0,78 1,01 0,69 0,93 0,75 0,73 0,8 

Sinergias positivas interacção partilha de ideias, 
métodos, proc. trabalho p/ melhoria do 

desempenho. 

Média 3,76 3,52 3,63 3,65 3,7 3,59 3,65 

Desvio 0,68 0,77 0,76 0,77 0,67 0,78 0,73 

Aplicação de método de avaliação coerente e 
equilibrado 

Média 3,79 3,84 3,81 3,65 3,98 3,76 3,81 
Desvio 0,91 0,99 0,93 0,95 0,86 0,99 0,93 

Atribuição de recompensas justas 
Média 4,11 4,4 4,37 4,29 4,16 4,45 4,28 
Desvio 0,83 0,91 0,76 0,84 0,87 0,74 0,83 

 Unidade IV- Liderança 

Forte na criação do espírito de grupo 
Média 4,21 4,2 4,14 4,15 4,16 4,24 4,18 
Desvio 0,74 0,58 0,74 0,74 0,57 0,83 0,7 

Capacidade de estimular/ motivar o grupo Média 4,26 4,32 4,4 4,26 4,35 4,38 4,33 
Desvio 0,64 0,75 0,73 0,71 0,65 0,78 0,7 

Capacidade de resolução de conflitos 
Média 4,05 4,24 4,21 3,97 4,26 4,24 4,16 
Desvio 0,73 0,72 0,77 0,8 0,66 0,79 0,74 

 Unidade V- Factores Externos 

Hostilidade do meio envolvente 
Média 3,68 3,68 3,65 3,53 3,74 3,72 3,66 
Desvio 0,84 0,8 1,02 0,9 0,9 0,92 0,9 

Motivação extrínseca 
Média 3,79 3,64 3,58 3,71 3,56 3,79 3,67 
Desvio 0,84 0,99 0,76 0,87 0,8 0,9 0,85 

Quadro 13. Médias e desvio padrão das características dos grupos de trabalho ( fonte própria) 
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Para unidade organização (III): atribuição de recompensas justas (4,28), valorização 

de acções de formação ministradas (4,04), valorização do grupo na organização e presença 

de clima organizacional favorável (3,83). 

 Para unidade liderança (IV): capacidade de estimular/ motivar o grupo (4,33), forte 

na criação do espírito de grupo (4,18) e estímulo à partilha e interacção no grupo (3,94);  

Para unidade factores externos (V): motivação extrínseca (3,67). 

Dizer-se que as características mais relevantes que representam o desempenho do grupos 

de trabalho são as descritas no quadro 13., anteriormente referido, não será ainda muito 

seguro nesta fase. Os resultados até agora alcançados permitem-nos de momento dizer 

apenas que as características representadas no quadro aparentam ser as que poderão 

proporcionar aumento no desempenho dos grupos de trabalho. Adianta-se que parte delas 

serão equacionadas na estrutura, porém desconhece-se ainda a posição e articulação que 

cada uma tomará na matriz final.  

 

Para aferir os resultados alcançados e localizar outras características que pudessem 

assumir relevância recorremos ao estudo da correlação entre as variáveis, dentro e fora da 

unidade a que a cada uma pertence. A partir de uma análise multivariada das componentes 

principais procuramos saber quais seriam as correlações entre as variáveis em teste. Da 

redução da informação resultou várias componentes que possibilitou agregar as variáveis 

por afinidade. Para melhor entendimento consideramos, as variáveis que estão 

correlacionadas entre si e as que não estão correlacionadas com as restantes, a fim de 

encontrar um valor equilibrado, para explicar a variação dos dados. Pela medida Kaiser-

Meyer Olkin (Quadro 14.) conclui-se que, a adequabilidade do método foi boa (0.821) e  

pelo valor do teste de esfericidade de Bartlett utilizado, cujo hipótese em teste (H0) é que 

não existam correlações significativas entre as variáveis em teste, levou à rejeição da H0 

(sig.= 0.000 < 0.05) ou seja, as correlações entre as variáveis em teste foram significativas 

estando assim, verificadas as condições de aplicabilidade da ACP para os dados. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,821 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2087,466 

df 780 

Sig. ,000 

                                     Quadro 14. Teste Kaiser-Meyer Olkin e Teste de esfericidade de Bartlett  
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A análise da ACP segue assim o critério da variância explicada em que a selecção do 

número de componentes consideradas deverá explicar cerca de 60% ou mais da variação 

dos dados. No quadro 15., apresentamos as 8 componentes seleccionadas que explicam 

desta forma  62,2% dessa variação.  

 
 Initial Eigenvalues  Initial Eigenvalues 

Total 
 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 
 

Total 
 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 
 

C
om

po
ne

nt
 

 

1 12,305 30,764 30,764 

C
om

po
ne

nt
 

 

21 ,503 1,257 87,475 
2 2,895 7,237 38,000 22 ,482 1,206 88,681 
3 2,075 5,188 43,188 23 ,456 1,141 89,822 
4 1,838 4,596 47,784 24 ,438 1,094 90,916 
5 1,745 4,363 52,147 25 ,388 ,970 91,886 
6 1,475 3,688 55,836 26 ,359 ,896 92,782 
7 1,318 3,294 59,130 27 ,345 ,863 93,645 
8 1,232 3,080 62,210 28 ,304 ,759 94,405 
9 1,137 2,842 65,052 29 ,287 ,718 95,123 
10 1,066 2,665 67,717 30 ,272 ,679 95,802 
11 1,010 2,524 70,240 31 ,258 ,644 96,446 
12 ,866 2,164 72,405 32 ,227 ,567 97,013 
13 ,829 2,073 74,478 33 ,215 ,537 97,550 
14 ,807 2,018 76,497 34 ,210 ,526 98,076 
15 ,783 1,958 78,455 35 ,174 ,434 98,510 
16 ,686 1,715 80,170 36 ,149 ,373 98,883 
17 ,676 1,690 81,860 37 ,139 ,348 99,230 
18 ,626 1,565 83,425 38 ,127 ,318 99,549 
19 ,573 1,432 84,856 39 ,100 ,250 99,798 
20 ,545 1,362 86,218 40 ,081 ,202 100,000 

                                   Quadro 15. Variância explicada por componente (fonte própria) 

 

As correlações existentes entre as diversas características em estudo encontram-se 

dispostas no quadro 16. seguinte:



 Características relevantes nos Grupos de Trabalho 

48 

 

                  Quadro 16. Matrix de Componentes – Análise das componentes principais ( fonte própria)  

 

Variáveis Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P.1  Competências e capacidades (físicas e intelectuais) para o desempenho das tarefas ,126 ,187 ,242 ,011 ,108 ,815 -,014 -,018 

P.2  Capacidade de auto-gestão e resolução de problemas em situações limite ,158 ,274 ,214 ,015 ,026 ,684 ,189 ,094 

P.3  Humildade e tolerância nas relações para com os outros elementos ,507 ,296 -,042 ,265 ,113 ,131 -,057 -,228 

P.4  Interacção no grupo/ Bom relacionamento interpessoal ,706 ,124 ,085 ,197 ,205 ,070 ,046 -,125 

P.5  Tomada de iniciativa e responsabilização individual ,089 ,043 ,107 ,649 ,060 ,274 ,041 -,123 

P.6  Resistência á frustração e a conflitos ,206 ,027 -,123 ,349 ,407 ,431 ,089 ,326 

P.7  Segurança no exercício das tarefas ,507 -,032 -,170 ,393 ,133 ,431 ,105 ,110 

P.8  Satisfação intrínseca e motivação expressa ,267 ,363 ,081 ,243 ,161 ,235 ,105 ,360 

P.9  Identidade pessoal forte ,331 ,009 ,046 ,646 ,152 -,082 ,189 ,127 

P.10  Exposição construtiva de opiniões, atitudes, julgamentos e juízos de valor ,215 ,159 ,165 ,605 ,274 ,019 ,150 ,134 

P.11  Saber ouvir e escutar os outros ,196 ,108 ,338 ,498 ,179 -,028 -,167 -,026 

P.12  Coesão forte e espírito de grupo ,735 ,158 ,181 ,115 ,070 -,002 ,108 ,254 

P.13  Consciência da sua condição colectiva ,720 ,135 ,116 ,156 ,265 ,127 ,120 ,112 

P.14  Partilha de informações e forte interacção interna ,495 ,260 ,223 ,057 ,215 ,250 ,131 ,041 

P.15  Sentimento camaradagem ,768 -,007 ,284 ,018 ,107 ,060 -,128 -,030 

P.16  Sentido compromisso na aceitação de normas e valores ,276 ,339 ,148 ,301 ,403 ,070 -,131 -,187 

P.17  Sentimento de confiança e interdependência mútuo ,400 ,122 ,218 ,199 ,454 ,079 ,119 ,171 

P.18  Liberdade de expressão de ideias e autonomia na partilha de soluções inovadoras ,291 ,078 ,198 ,460 ,512 -,022 ,088 -,083 

P.19 Capacidade de aceitação, integração e socialização (promoção do desenvolvimento do        

grupo) 
,224 ,269 ,125 ,053 ,740 ,092 -,020 ,161 

P.20  Sentido de cooperação e esforço ,304 ,047 ,241 ,220 ,595 ,060 ,055 ,115 

P.21  Valorização do grupo na organização ,221 ,489 ,184 ,021 ,439 ,333 ,042 -,048 

P.22  Sinergias positivas de interacção e partilha de ideias, métodos e processos de trabalho 

para a melhoria do desempenho 
,115 ,651 ,230 -,141 ,385 ,175 ,089 ,039 

P.23  Aplicação de método de avaliação coerente e equilibrado ,025 ,416 ,473 -,105 ,356 ,007 ,073 ,239 

P.24  Atribuição de recompensas justas ,026 ,146 ,133 ,082 ,138 ,068 -,131 ,752 

P.25  Presença de clima organizacional favorável ,020 ,292 ,321 ,543 -,113 -,084 ,145 ,259 

P.26  Clareza na aplicação de regras e princípios que asseguram a identidade e integridade do 

grupo na organização 
,149 ,663 ,123 ,354 ,037 -,133 -,101 ,214 

P.27  Estimulo ao trabalho em rede -,150 ,589 ,180 ,407 ,182 ,225 ,057 -,013 

P.28  Orientação e direcção interna do grupo precisa e concisa ,197 ,735 ,249 ,068 ,094 ,067 ,087 ,033 

P.29  Valorização de acções de formação ministradas ,117 ,604 ,080 ,026 -,006 ,150 ,146 ,113 

P.30  Adequada rede de comunicação disponível ,077 ,685 ,223 ,074 ,101 ,100 ,021 -,025 

P.31  Forte capacidade de orientação do grupo para os objectivos estratégicos da organização/ 

adequada coordenação no cumprimento dos objectivos da organização 
,189 ,333 ,498 ,270 -,004 ,245 -,043 -,116 

P.32  Forte na criação do espírito de grupo ,357 ,059 ,646 ,163 ,075 ,110 ,232 ,144 

P.33  Capacidade de estimular/ motivar o grupo ,331 ,143 ,631 -,193 ,019 ,129 ,188 ,356 

P.34  Capacidade de resolução de conflitos ,038 ,170 ,612 ,242 ,040 ,309 ,045 ,140 

P.35  Estimulo à partilha e interacção no grupo ,126 ,332 ,693 ,091 ,231 -,072 -,142 ,033 

P.36  Sentido cooperação incutido ,089 ,246 ,688 ,197 ,341 ,093 -,024 -,051 

P.37  Célebre no processo de tomada de decisões e comunicação assertiva ,103 ,230 ,654 ,228 ,132 ,122 ,237 -,092 

P.38  Hostilidade do meio envolvente ,113 ,115 ,093 ,248 ,412 ,084 ,438 -,339 

P.39  Motivação extrínseca ,137 ,112 ,175 -,084 ,102 ,027 ,806 -,004 

P.40  Actuação / realização de tarefas fora da área de jurisdição -,034 ,066 -,017 ,353 -,057 ,134 ,752 -,050 
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Os resultados da análise multivariada da ACP evidenciam que apenas existe 

consistência forte nas unidades função grupo (II), liderança (IV) e factores externos (V). 

As variáveis que integram estas unidades estabelecem correlações fortes entre si, havendo 

uma diferenciação significante na unidade função grupo (II), distinguindo-se dois 

subgrupos de variáveis, um mais ligado à coesão do grupo e outro ao envolvimento.   

As variáveis da unidade organização (III) apontam para correlações parciais por não 

integrarem a mesma componente. No caso da variável presença de um clima 

organizacional favorável (P25), estabelece afinidade com a unidade indivíduos (I) e no 

caso da variável aplicação de método de avaliação coerente e equilibrado (P23), estabelece 

afinidade com a unidade liderança (IV). A variável atribuição de recompensas justas (P24), 

embora sem correlação aparente com as demais levou à criação da oitava componente, 

motivo pelo qual se pode considerar como sendo uma forte característica no grupo de 

trabalho.   

A correlação entre as variáveis que constituem a unidade indivíduos (I) é fraca. As 

variáveis encontram-se dissociadas e algumas estabelecem afinidade com as unidades 

função grupo (II) e liderança (IV).   
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
Pela análise das médias e correlações das variáveis os resultados sugerem que as 

características de maior relevância no desempenho dos grupos estudados são: a segurança 

no exercício das tarefas, interacção no grupo/ bom relacionamento interpessoal, autogestão 

e resolução de problemas em situações limite, para a unidade indivíduos (I). 

 

 Para a unidade função grupo (II) os resultados indicaram que as variáveis com maior 

relevância são: coesão forte e espírito de equipa, sentimento de camaradagem, consciência 

da sua condição colectiva, partilha de informações e forte interacção interna.  

 

Relativo à unidade organização (III) assumem relevância no desempenho dos grupos 

de trabalho as variáveis: atribuição de recompensas justas, valorização de acções de 

formação ministradas, valorização do grupo na organização e presença de clima 

organizacional favorável.  

 

De igual modo para a unidade liderança (IV) tornaram-se relevantes as variáveis: 

capacidade de estimular/motivar o grupo, forte na criação de espírito de grupo e estímulo à 

partilha e interacção no grupo.  

 

A única variável considerada relevante na unidade factores externos (V) foi a 

motivação extrínseca. 

 

Os resultados referentes às variáveis da unidade indivíduos (I) serão objecto de 

análise posteriormente com a exploração das restantes unidades. Entende-se que, em parte, 

estas não devam ser analisadas isoladamente Hackman (1990) e Mc Grath (1997), em 

virtude de estabelecerem grande afinidade com outras variáveis de outras unidades. Por 

outro, as características individuais relevantes no desempenho do grupo são provenientes 

de diversas origens, pelo que, não é aconselhável fazer-se uma avaliação apenas com base 

nas competências e habilidades pessoais mas sim, numa combinação abrangente (Campion, 

Medsker & Higgs, 1993).  
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Assim sendo, passamos de imediato para análise dos resultados da unidade função 

grupo (II). Nesta unidade, existe uma ambiguidade repartida em dois subgrupos; (1) agrega 

as características ligadas à coesão, espírito e partilha de informação e (2) relaciona 

características ligadas às normas, regras e liberdades.  

Perante este tipo de grupo destacam-se dois pólos: a coesão do grupo e o 

envolvimento das normas e regras. Esta existência poderá residir da necessidade de se 

distinguir uma conduta dos membros (2), do seu aspecto operacional (1).  

A correlação das variáveis do subgrupo aspecto operacional (1) designadas: coesão, 

espírito e partilha de informação com a variável segurança no exercício das tarefas e 

interacção do grupo/bom relacionamento interpessoal (da unidade I) é explicado pela 

necessidade de se obter no dia-a-dia consenso durante as acções entre os membros. A 

atribuição que Luria (2008) faz nos seus estudos, quando refere que brigadas de combate 

tornam-se coesas e interagem para constituírem consenso de formação vai de encontro 

aquilo que são os nossos resultados. Por sua vez, a variável interacção no grupo, contribui 

para a auto-avaliação do trabalho e satisfação pessoal Olguin et all (2009), estabelecendo 

relação com variável humildade e tolerância nas relações para com os outros elementos.  

 

A correlação das variáveis da unidade organização (III) assenta sobretudo no 

funcionamento e na estrutura da organização. Existem três características que fogem à 

correlação esperada, são o caso, a) método de avaliação, b) presença clima organizacional 

favorável e c) recompensas justas.  

 

Relativo ao método de avaliação organizacional, Vasilaki & O’Regan, (2008) afirma 

que esta característica deve utilizar e revelar processos e recursos capazes de influenciarem 

e comprometerem os membros, ou seja, estaríamos perante uma afinidade mais ligada à 

unidade indivíduos (I) quando nos encontramos na presença desta característica. O que se 

verifica-se é que esta característica tem mais afinidade com a unidade de liderança (IV). É 

indispensável um bom método de avaliação para que a organização possa proporcionar 

mecanismos que permitam aos elementos dos grupos aumentarem satisfação no 

desempenho das tarefas (Leavitt e Jean, 1995). A razão aparente para a correlação desta 

variável com a unidade liderança poderá assim residir na atribuição desta função ao líder 

do grupo, considerando-o co-responsável por aplicar um método eficiente, justo e 

equitativo.  
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A variável clima organizacional favorável, estabelece afinidade com a unidade 

indivíduos nomeadamente com as variáveis: saber ouvir e escutar, opinar 

construtivamente, identidade pessoal forte, tomada de iniciativa e responsabilização 

individual. Uma das razões desta relação poderá residir na responsabilidade da organização 

proporcionar um meio envolvente acolhedor, muito embora esta variável se possa 

evidenciar apenas na presença das demais.  

A estabilidade emocional dos membros na organização deve ser por isso aberta e 

partilhada, servindo consequentemente de meio de comunicação para minimizar conflitos 

internos (Gay, Ling e Yuan 2009).  

A variável recompensas justas assume também grande importância nos grupos. 

Considera-se que quando ela é desproporcional ou insuficiente assume repercussões 

negativas no desempenho do grupo. É assim entendida nos dias de hoje, como umas das 

variáveis que assume um papel central por rentabilizar o funcionamento do grupo e da 

organização sendo, talvez por isso, que tenha tido um resultado fora daquele que seria 

esperado.    

A correlação das variáveis na unidade liderança (IV) é forte. A percepção de uma 

liderança forte cria coesão ao grupo, promove auto-categorização do próprio grupo e gera 

momentos de solidariedade entre o líder e os seus membros. As variáveis assumem ainda 

importância na promoção: da cooperação, confiança, comunicação e tomada de decisão 

(Heinz, Baga, Gebert & Kearney, 2006 e McNeely, 2008). A Importância desta unidade 

recai hoje em se assumirem riscos, ter auto-reflexão, humildade, solicitar opiniões, ouvir 

cuidadosamente, ter abertura de ideias e mobilizarem-se processos de mudança. 

Uma liderança participativa contribui para o reforço do espírito da equipa, para 

assumir reflexos ao nível do clima (Whitford, 2009), e ainda, para orientar reconhecimento 

no alcance de metas elevadas por parte dos membros.  

A forte correlação destas variáveis nesta unidade compromete assim o líder em saber 

avaliar, manusear, confiar e delegar as suas responsabilidades. Nos dias correntes, as 

características inerentes à liderança deverão ir para além disso, construindo um paradigma 

de mentor, facilitador, modelo da organização, capaz de desenvolver equipas altamente 

motivadas, responsáveis para planear e avaliar exigindo-se domínio de práticas de gestão, 

coaching, recursos e sistemas (Longo, 2000). 

Uma boa prática de liderança deverá passar pela igualdade do tratamento dos 

membros, de forma a se evitar riscos de divergência na prossecução do desempenho do 

grupo (Kinicki, 2010). A adopção de estilos recai na participação de todos Manz (1987), 
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muito embora em certos casos, líderes com comportamentos extremos sejam capazes de 

facilitar a equipa no papel de auto-gestão, auto-observação e auto reforço. 

 Um líder notabiliza-se assim, pelo grau de importância que estabelece na coesão 

com os membros, pela clareza estratégica, relacionamento, talento pessoal e ainda, pela 

atribuição de recompensas (Jamrog, Vickers, Overholt  & Morrison  2008). 

Os resultados da forte correlação das variáveis nesta unidade indiciam uma elevada 

capacidade do líder em utilizar os meios disponíveis proporcionando grau de coesão dos 

membros, a adaptação e a identificação no trabalho. Segundo [Kiser, (1999), Gladstein 

(1984), Guzzo & Dickson (1996), Hackman (1984)] a promoção dessa coesão do grupo 

será tão elevada quanto o líder souber utilizar os meios que tem disponíveis.  

 

A correlação das varáveis na unidade factores externos (V) é também forte. Entende-

se que em meio hostil e inseguro a actuação das tarefas dos grupos tornam-se mais 

proficientes. O trabalho fora da área de jurisdição é também considerado um factor de 

motivação extrínseca e proporciona melhoria no desempenho do grupo. Dada a incerteza 

do meio e complexidade das tarefas o modelo de Gladstein (1984) refere-nos que estas 

variáveis interferem no desempenho embora se desconheça a sua mensuração. 

 

Analisamos agora as variáveis inerentes à unidade indivíduos (I).  Relativamente à 

variável satisfação intrínseca e à motivação expressa; estabelecem afinidade com as 

variáveis da unidade organização (III). O motivo desta associação poderá estar subjacente 

à  ideia de a organização também poder motivar o desempenho do grupo e melhorar o 

perfil estratégico; da mesma forma que os membros desenvolvem competências 

necessárias para o seu desempenho e moldam hábitos e comportamentos, a organização 

pode também melhorar o seu perfil repercutindo motivação nos indivíduos face às 

alterações produzidas (Pleshko & Nickerson, 2008). Alterações consubstanciadas na 

partilha de ideias e métodos de trabalho que satisfaçam os próprios membros podem ser 

notórias para o reconhecimento do próprio indivíduo.   

A afinidade da variável interacção no grupo com a unidade função grupo permite que 

haja uma estrutura capaz de ser flexível, de forma a proporcionar desempenho 

organizacional. São as características inerentes ao sujeito e os deveres do grupo que 

configuram assim níveis altos e baixos do desempenho (Hallgren & Olhager, 2009). A 

correlação deve ser assim considerada em grande amplitude, para que, quando os níveis de 
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flexibilidade aumentam, os resultados subam e proporcionem também aumentos na 

variável satisfação intrínseca. 

As variáveis: competências, capacidades dos indivíduos, capacidade de auto-gestão, 

resolução de problemas em situação limite, resistência à frustração e a conflitos, 

estabelecem correlação entre si. Entende-se que as competências e capacidades dos 

indivíduos sejam necessárias para divulgar os seus conhecimentos durante actividades que 

impliquem decisões e prioridades colectivas (Zaman, 2009). Esta variável torna-se muito 

mais evidente quando os membros superam situações hostis.  

Considerando a evidência dos resultados obtidos pela ponderação das médias e das 

correlações, ciente de que a correlação e a combinação entre as variáveis nas unidades por 

si só não seja suficiente para garantir e elevar o desempenho do grupo, como afirma Ilgen 

(2006), construímos a nossa matriz, que se encontra representada na figura 8. seguinte, 

onde sumariza um dos principais objectivos a que nos tínhamos proposto atingir. A matriz 

integra, as principais características que se tornaram, neste estudo, relevantes para gerar 

aumento do desempenho nos grupos de trabalho. Dado à selecção de um número reduzido 

de características entendeu-se menosprezar a característica “Capacidade de auto-gestão e 

resolução de problemas em situações limite” nesta matriz por se considerar que não 

apresenta correlação evidente com outras unidades quando comparadas com as restantes da 

unidade indivíduos (I). 
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Valorização de acções de formação 

ministradas 
Presença de clima organizacional favorável 

Aplicação de método de avaliação coerente 

e equilibrado 
Valorização do grupo na organização 

Capacidade de estimular/ 

motivar o grupo 

Forte na criação do espírito de 

grupo 

Estímulo à partilha e 

interacção no grupo 

 

 

Motivação extrínseca 

 

Segurança no exercício das 

tarefas 

Interacção grupo/ Bom 

relacionamento Interpessoal 

Humildade e tolerância com os 

outros 

 Satisfação intrínseca e 

motivação expressa 

Coesão forte e espírito de 

grupo 

Sentimento de Camaradagem 

Consciência da sua condição 

colectiva 

Partilha de informações e forte 

interacção interna 

 

 

 

 

Atribuição de recompensas 

justas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura da matriz consagra seis unidades: - recompensas, como peça central do 

desempenho do grupo, - quatro pilares funcionais: liderança, factores externos, indivíduos, 

função do grupo e uma unidade organizacional, condutora e promotora do funcionamento 

dos grupos de trabalho. Esta unidade organizacional afigura uma dimensão ampla, razão 

pela qual abarca e conecta com todas as outras unidades.  

Nesta matriz estabelecem-se três conexões: uma entre a característica satisfação 

intrínseca/ motivação expressa, da unidade indivíduos, com as características inerentes à 

função do grupo, por se entender que existe forte proximidade. Outra, parte das 

características da unidade indivíduos para associar as características inerentes à unidade 

organização, relacionando as características dos indivíduos, fundamentalmente com a 

característica “presença de um clima organizacional favorável” onde se subentende que o 

   Figura 9. Matriz Final - Representação  das características mais importantes  no desempenho dos grupos  

de trabalho (fonte própria)  
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grupo seja valorizado pela organização. E uma terceira conexão, que estabelece interacção 

entre a unidade liderança e a característica designada por aplicação do método de avaliação 

coerente e equilibrado. Esta, reside na importância de haver um método de avaliação que 

seja ajustado ao estilo de liderança que é implementado. A ideia é reforçada por 

Shoemaker (2006) quando afirma que com a implementação de um estilo de liderança, haja 

um eliminar de obstáculos, um identificar das causas que originam os problemas 

operacionais e um desenvolvimento de soluções pró-activas para melhoria da performance 

do grupo. Entende-se que sejam estas as ferramentas lógicas que possam ajudar os gestores 

a obter resultados continuamente mais significativos.   

A matriz contempla assim, apenas as características que na opinião dos inquiridos 

revelam ser as mais significativas para ajudar a melhorar o trabalho de grupo.  
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CONCLUSÃO 

 

Com este estudo concluímos que as principais características geradoras de relevarem 

aumento no desempenho dos grupos de trabalho são: a segurança no exercício das tarefas, 

a interacção do grupo / o bom relacionamento interpessoal, a humildade e tolerância para 

com os outros, a satisfação intrínseca e motivação expressa, a coesão forte e o espírito de 

grupo, o sentimento de camaradagem, a consciência da condição colectiva, a partilha de 

informações e forte interacção interna, a atribuição de recompensas justas, a valorização de 

acções de formação ministradas, a aplicação de um método de avaliação coerente e 

equilibrado, a presença de clima organizacional favorável,  a valorização do grupo na 

organização, a capacidade de estimular / motivar o grupo, a forte criação do espírito de 

grupo, o estímulo à partilha e interacção no grupo e ainda, a motivação extrínseca.   

Com este trabalho procurou-se construir uma matriz, ferramenta de trabalho, que 

ajude os líderes e gestores a potenciarem o desempenho dos grupos. O ponto de partida 

centrou-se na recolha de bibliografia existente sobre as características de maior índole de 

importância referenciada pelos demais autores e sistematizar essa informação para depois 

encontrar as variáveis que a nosso ver seriam as mais favoráveis a serem objecto de estudo 

da nossa amostra.   

Para desenvolvermos o nosso estudo utilizámos os métodos por questionário e 

entrevista. Aleatoriamente entrevistamos 5 líderes de grupos com funções semelhantes aos 

elementos que integram o nosso estudo, a fim de confirmarmos a validade das variáveis 

escolhidas; em seguida, com base nos dados recolhidos na literatura e nas entrevistas, 

construímos o questionário que, foi de seguida aplicado a uma amostra constituída por  106 

elementos Policiais integrados em Equipas de Intervenção Rápida. Por meio de cálculo das 

médias dos valores obtidos e com recurso estatístico procuramos chegar às características 

mais relevantes para o desempenho dos grupos.     

Para a recolha da literatura recorremos aos conceitos grupos e equipas a fim de  

desmistificar semelhanças e diferenças. Desta ideia retemos que, são grandes as 

semelhanças entre si havendo apenas distinção na característica designada por identidade 

própria dominante nos grupos de trabalho. Recorremos à análise e estudo de grupos 

formais e informais numa organização e inferimos que as características dos grupos de 

trabalho assentam na conjunção das duas dicotomias grupais. Retivemos também que o 
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percurso de estádios de um grupo até alcançar a maturidade e a sua desintegração 

inclusive, leva a que em momentos peculiares hajam características que pela sua 

especificidade assumam maior relevância no grupo.  

Procuramos conhecer qual o contributo de algumas perspectivas que exortam para a 

importância de demais características, de onde retemos que, cada perspectiva defende uma 

característica específica e por isso não pode deixar de ser equacionada. Destacamos 

particular atenção para a perspectiva temporal do qual se ficou a conhecer que os grupos 

mudam sistematicamente no tempo e incorporam sistemas complexos. O estudo das 

perspectivas serviu ainda de reflexão para a importância de minimizar variáveis menos 

favoráveis que eventualmente surjam no seio do grupo e comprometam o seu desempenho.   

Confrontados com alguns termos - chave houve necessidade de escrutinar a 

importância de cada um neste contexto. As designações: performance, produtividade, 

eficácia, eficiência, avaliação da produtividade e avaliação da eficácia, embora sendo 

conceitos distintos ao nível conceptual, todos inferem o mesmo ao nível comportamental; 

todos dão contributo em si abarcando o desempenho, inteirando grupos de trabalho. 

Concluímos que, o estudo da performance dos grupos não se traduz numa espécie de 

dualidade entre a produtividade e a eficácia. A analogia dos conceitos só por si não são 

suficientes para avaliar o desempenho por meio de variáveis inerentes pois existem outras 

que interferem e enviesam o comportamento dos grupos.  

A sistematização objectiva de Rolo (2008) entre a eficácia e a eficiência é um dos 

exemplos de que os conceitos ajudam e facilitam na interpretação dos modelos de grupos 

de trabalho. Assim sendo, recorremos de seguida à análise de alguns modelos para 

compreender a integração das principais características inerentes. Da análise dos modelos 

de eficácia de grupo apresentados por French, Rayner e Rees (2006), de Gladstein (1984), 

de Steiner (1972), de Hackman (1987), de McGrath (1984), de Hackman e Oldham, 

(1980), de Hyutt e Ruddy e de Sayles e Strauss (1996), sobejam grande parte das 

características de onde assentou todo o trabalho de selecção das variáveis contidas no 

questionário.  

Em síntese, da análise da literatura retiramos que, as características dos grupos são 

muito inconsistentes e variáveis de grupo para grupo. A multiplicidade de características é 

pouco consensual entre os autores tornando-se útil a criação de um quadro sistemático que 

inferisse todas as características abordadas, possibilitando assim, uma análise sumária 

aprofundada das mesmas ajudando a conotar maior importância a cada uma delas face ao 

grupo alvo a ser inquirido.  
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Com os resultados da entrevista foi possível encontrar variáveis que não haviam sido 

contempladas, detectar outras que estavam desenquadradas nas unidades e validar as que 

por nós foram seleccionadas. Da matriz previamente elaborada, houve necessidade de 

acrescentar variáveis que suscitaram importância no contexto e alterar a posição de outras. 

Dos resultados obtidos através do questionário aplicado há amostra de 106 elementos 

da PSP integrados nas Equipas de Intervenção Rápida retemos que, as médias oscilam em 

valores muito próximos uns dos outros. Sendo, um dos objectivos do nosso trabalho 

agregar e seleccionar as de maior importância e relevo para integrarem na matriz as que 

apresentaram valores com maior cotação, grau de correlação e importância.  

O nosso estudo complementa a literatura empírica sobre vários modelos existentes de 

onde é dado extrema importância às recompensas justas, à liderança e à motivação 

extrínseca, já referenciadas em estudos anteriores. Podemos confrontar o nosso estudo com 

base em dois modelos referenciados: o modelo de Gladstein, caracterizado por assentar 

características em bases genéricas, e o modelo de Steiner, caracterizado por classificar as 

características apontando tarefas inerentes às funções. Enquanto o modelo de Gladstein 

pode ser usado para qualquer estudo de grupo, a classificação das tarefas de Steiner limita 

a sua aplicabilidade ao exercício das funções. A distinção das tarefas em várias 

características permite uma consciencialização para análise do desempenho do grupo 

favorável, rumando-se assim para boas direcções. O nosso estudo integrou um mix dos dois 

modelos referidos e possibilitou assim encontrar as características de maior relevo 

inerentes às funções.   

A segurança no exercício das tarefas, a valorização de acções de formação e a 

atribuição de recompensas justas foram as características que assumiram maior relevância 

neste trabalho.  

O estudo evidencia a importância para a segurança no exercício das tarefas e a 

valorização de acções de formação ministradas como características inovadoras. Ficou-se a 

saber que, a valorização das acções de formação ministradas constitui, uma característica 

interveniente e significante no desempenho do grupo. 

Sendo a organização o comando de operações do desempenho dos grupos, nela 

residem pontos de partida para que a unidade de recompensas se focalize como unidade 

central para o bom funcionamento das restantes. 

O estudo das unidades é assim causa-efeito, quando uma se torna disfuncional os 

resultados reflectem-se nas demais.  
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Igualmente importantes para o desempenho destas equipas foram as restantes 

características contempladas na matriz.  

A interacção no grupo / bom relacionamento interpessoal assenta num cariz pessoal, 

embora possa ser cultivado no seio do grupo contudo, a sua importância denota-se pelo 

contributo que dá no aumento de companheirismo. Alia-se uma outra, o sentimento de 

camaradagem, que promove o  reforço de laços de amizade que os membros estabelecem 

no dia-a-dia. 

A humildade e tolerância para com os outros reflecte o carácter do individuo e o 

perfil que o mesmo toma no reconhecimento dos erros. 

A satisfação intrínseca e a motivação expressa revela-se também importante por 

destacar aspectos respeitantes ao individuo. Os elementos destas equipas não se devem  

avaliar apenas pelas funções que executam mas também pelo empenho e dedicação que 

demonstram. Para que as equipas se comprometam a atingir resultados eficazes essa  

distinção deve passar por integrarem elementos que assentam precisamente numa 

motivação vigorada.  

A coesão forte e espírito de grupo assegura a união dos elementos e fortifica o 

desempenho do trabalho. 

A consciência da condição colectiva vai de encontro à característica satisfação 

intrínseca e assegura uma tomada de responsabilidade para o papel de cada um no seio da 

equipa. 

A característica “partilha de informações e forte interacção interna” facilita o diálogo 

e o acesso aos dados, a todos os membros da equipa. A criação de perfis de acesso 

condicionado às informações leva à divergência e até à ruptura da própria equipa, o que é 

de evitar.   

Ao nível da organização as características “aplicação do método de avaliação 

coerente e equilibrado” e a “presença do clima organizacional favorável” harmonizam o 

funcionamento e bem-estar dos elementos na equipa.  

As características relevantes relativas à liderança designadamente  a “capacidade de 

estimular / motivar o grupo e a forte criação de espírito do grupo” são úteis para que os 

elementos se sintam bem. As características do líder deverão estar em simbiose com as 

directrizes da organização para que o funcionamento das equipas decorra dentro da 

normalidade.    
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A característica “estímulo à partilha e interacção do grupo” independentemente de 

onde possa partir a iniciativa, deve ser sempre assegurada mesmo nas situações mais hostis 

pelo líder para que os conflitos existentes sejam sempre minimizados.  

Por fim, a motivação extrínseca torna-se relevante na medida em que a presença dos 

membros em acções indesejadas sirva de suporte de escape para assegurar, na plenitude, os 

desafios.  

 

Da metodologia do estudo adoptada, o recurso à entrevista possibilitou recolher 

valiosos resultados a integrarem no estudo, permitiu ajustar variáveis peculiares inerentes 

às funções e possibilitou prever os resultados esperados. Com base na metodologia ficou-

se a saber ainda que, os membros exercem funções entre um a cinco anos, conhecem a 

organização na sua maioria, por já se encontrarem ao serviço há pelo menos 4 anos e por 

isso, adoptam aparentemente comportamentos enraizados.   

Os resultados permitem uma melhor compreensão das variáveis relevantes, fornecem 

informações aos profissionais da área sobre a forma como dirigir grupos de trabalho com 

fins à melhoria do desempenho. Sugerem que para se alcançar progressos deverá ser 

importante considerar-se em primeiro lugar as variáveis contidas na matriz, sendo a 

unidade designada por recompensas, a chave primordial da actividade dos grupos por se 

entender que é nela que se concentra o mecanismo de trabalho destas equipas. A estrutura 

da matriz dá margem para se analisar em maior profundidade as unidades, permitindo 

modelar, introduzir ou eliminar eventuais características.  

É preciso assim considerar-se com extrema importância a característica recompensas, 

pois centra hoje todas as atenções e todos os movimentos para propiciar aumentos 

significativos no desempenho. Esta característica isolada não produz resultados, necessita 

que as restantes unidades estejam também presentes. Recomenda-se aos gestores de 

recursos humanos que foquem especial atenção para esta característica, por ser uma peça 

central, rara e insubstituível para o aumento do desempenho.  

Todavia este estudo apresenta limitações. A análise destas limitações poderá servir 

de base para o desenvolvimento de investigações futuras. Eis algumas das limitações a 

salientar:  

Os grupos ao mudarem sistematicamente no tempo Tuckman e Jensen (1977), o que 

hoje é considerado uma verdade amanhã não se poderá dizer com tantas certezas, leva a 

que estes resultados se centrem num momento e relativizem-se num dado período de 



 Características relevantes nos Grupos de Trabalho 

62 

 

tempo, dependentes da evolução e filosofia do pensamento e durem o quanto se justificar 

necessário; 

Haverá sempre grupos que se caracterizam pelas suas especificidades e por isso, a 

conclusão do estudo diz-nos que as características de base genéricas para melhorar o 

desempenho deverão partir das que se encontram circunscritas na matriz;  

O facto de se utilizarem variáveis globais de estudos a nível empresarial e não de 

estudos da área técnica é outra das limitações a considerar. A nossa amostra representou 

grupos em contexto muito específico, correndo-se o risco de se enviesar os resultados, por 

não se contemplarem variáveis suficientes da área profissional;  

Por se tratar de um estudo em que apenas é indicado a opinião dos indivíduos, não se 

recorreu a outros dados para inferir dados mais consistentes;  

O estudo baseou-se em auto-relatos cuja realidade não foi testada. A construção da 

matriz é fruto dos dados recolhidos servindo apenas de modelo protótipo, ainda a fim de 

ser testado. A concepção da matriz não permite que se possa inferir uma verdade absoluta e 

adequar-se a outros grupos sem que antes haja uma aplicação teste no terreno;  

Por se recorrer a um número restrito de entrevistados e inquiridos a nossa 

investigação limitou a expansão dos resultados. O número da amostra apresentado apenas 

poderá representar e sustentar a percepção dos agentes envolvidos;  

Por se terem restringido variáveis referidas no inicio e outras que por 

desconhecimento não foram equacionadas, condicionou a nossa investigação. A forma 

como os investigadores identificam as variáveis, a forma como integram os conhecimentos 

de diferentes perspectivas e estabelecem recomendações práticas, dificulta a identificação à 

priori de todas as características subjacentes ao desempenho. A heterogeneidade do 

problema e as diversas tipologias das equipas apontam nesse sentido, quando apresentam 

um número elevado de tipos de tarefas, colocando em relevo factores contextuais fortes 

face a outros. 

Será necessário investigar contudo outras características que para além das 

referenciadas poderão assumir um carácter também interventivo.  

Podemos dizer porém, que só se poderão alcançar efectivamente resultados de 

excelência se se constituírem grupos de trabalho altamente motivados sendo que, as 

características relevantes nos grupos sejam premissas essenciais para elevar esse mesmo 

desempenho.  

É exigível assim recompensar justamente os elementos, valorizar acções de 

formação, aplicar métodos de avaliação equitativos coerentes e equilibrados, assegurar um 
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clima de trabalho favorável, valorizar o grupo na organização nomeadamente o espírito do 

grupo e a coesão, a camaradagem, a tomada de consciência do grupo no seu todo e 

partilhar informações. Exige-se da liderança um estímulo de maior dedicação aos grupos, 

capaz de aumentar o espírito e o estímulo à partilha de informação. Por sua vez buscam-se 

elementos interactivos, humildes e tolerantes para com os outros, com elevada satisfação 

intrínseca e expressa motivação nas suas acções, com responsabilidade para assegurarem a  

segurança na execução das suas tarefas.  
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Entrevista sobre características relevantes nos Grupos de Trabalho 

 

Esta entrevista tem como objectivo recolher a opinião acerca das  características que 

considera serem relevantes nos Grupos de Trabalho. Não existem respostas certas ou 

erradas, as respostas abertas. Os dados são anónimos e confidenciais simplesmente para 

uso estatístico. Torna-se importante porém, recolher alguns dados: 

 

a. Secção de Trabalho/ Área de 

Trabalho __________________ 

b. Antiguidade na organização: 

______ anos 

c. Cargo/ Função que desempenha 

_______________ 

d. Antiguidade no Cargo/ 

Função___________________ 

e. Função Chefia: Sim ___Não___      

f. Grau de Habilitação 

Académico______________ 

g. Sexo _____ 

 

1. O que é para si mais importante: haver um grupo de trabalho Heterogéneo ou  

Homogéneo? 

2. Qual o estilo de Liderança que prefere: directivo ou participativo? Qual aquele 

que mais se identifica quando lidera? Mudaria se fosse capaz? Porquê? 

3.   A conquista da posição de cada um no seio do grupo é importante?  

4. O nº de elementos num grupo é importante? Qual é para si o nº ideal? 

5. Quais são para si as características que considera mais importantes num grupo?  

6. Valoriza a combinação das capacidades e competências dos membros ou partilha 

de ideias de alguns?  

7. É favorável a competição entre os membros de um grupo na procura de melhor 

empenho?  

8. É importante para si que um grupo produza muito ou não?  

9. Concorda com a matriz? Na sua opinião, ela contempla as principais 

características relevantes num grupo? Que alterava para assumir melhor 

consistência? Acrescentaria algo nela? O quê? 

10. Se tivesse que classificar cada uma das unidades de sentido  numa escala de 0 a 

10 que valores atribuiria a cada uma?  Classifique-as por ordem crescente da 

menos importante para a mais importante. Se tivesse que ordenar por preferência 

as unidades de sentido por ordem crescente de um a cinco como as colocaria? 



 
ANEXO 2 – Formulário de Questionário 

Questionário sobre as características mais relevantes nos Grupos de Trabalho 
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O Questionário tem como objectivo recolher a opinião sobre as características que considera serem as mais relevantes nos Grupos de Trabalho. Não existem 
respostas certas ou erradas. Os dados são anónimos e confidenciais, simplesmente para uso estatístico torna-se importante recolher alguns dados: 

 
                     1. Área de Trabalho: EIR                                           2. Antiguidade na Organização: ___ anos 
                     3. Função de Chefia:  Sim __ Não __                         4. Antiguidade na Função que desempenha: ____ anos 

(1) (2) 
                    5. Idade: ____anos                                                        6. Habilitação Literária:  11º ___  12º___  Superior ____ 
                                                                                                                                                             (1)         (2)                    (3) 
 

Responda por favor a todas as questões e utilize a seguinte escala assinalando com uma cruz sobre o quadrado que melhor traduz a sua opinião. 
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 1 - Nada Importante  
 2 - Pouco Importante  
 3 - Importante  
 4 - Muito Importante  
 5 - Extremamente Importante  

   
   

   1  2  3  4  5  
 I - Indivíduos            
1. Competências e capacidades (físicas e intelectuais)  para o desempenho das tarefas…...      
             2. Capacidade de auto-gestão e resolução de problemas em situações limite………………             
       3. Humildade e tolerância nas relações para com os outros elementos……………………..            
             4. Interacção no grupo / Bom relacionamento interpessoal………………………………...      
             5. Tomada de iniciativa e responsabilização individual…………………………………….      
              6. Resistência à frustração e a conflitos…………………………………………………….      
             7. Segurança no exercício das tarefas……………………………………………………….      
       8. Satisfação intrínseca e motivação expressa………………………………………………            
             9. Identidade pessoal forte…………………………………………………………………..        
             10. Exposição construtiva de opiniões, atitudes, julgamentos e juízos de valor……………..            
             11. Saber ouvir e escutar os outros…………………………………………………………...            
              II - Função do Grupo            

12. Coesão forte e espírito de grupo………………………………………………………….            
             13. Consciência da sua condição colectiva…………………………………………………..            
             14. Partilha de informações e forte interacção interna……………………………………….            
             15. Sentimento Camaradagem………………………………………………………………..            
             16. Sentido compromisso na aceitação de normas e  valores………………………………...            
             17. Sentimento confiança e interdependência mútuo………………………………………...            
             18. Liberdade de expressão de ideias e  autonomia na partilha de soluções inovadoras…….            
             

19. Capacidade de aceitação, integração e socialização (promoção do desenvolvimento do 
grupo)…………………………………………………………………………………..... 

           
     

             20. Sentido de cooperação e esforço…………………………………………………………            
              III – Organização            

21. Valorização do grupo na organização……………………………………………………            
             

22. Sinergias positivas de interacção e partilha de ideias, métodos e processos de trabalho 
para a melhoria do desempenho…………………………………………………………. 

           
     

             23. Aplicação de método de avaliação coerente e equilibrado……………………………….            
             24.  Atribuição de recompensas justas……………………………………………………….            
             25. Presença de clima organizacional favorável……………………………………………..            

26. Clareza na aplicação de regras e princípios que asseguram a identidade e integridade do 
grupo na organização…………………………………………………………………….. 

           
     

             27. Estímulo ao trabalho em rede…………………………………………………………….            
             28. Orientação e direcção interna do grupo precisa  e concisa……………………………….            
             29. Valorização de acções de formação ministradas…………………………………………            
             30. Adequada rede de comunicação disponível……………………………………………...            
              IV -  Liderança            

31. Forte capacidade de orientação do grupo para os objectivos estratégicos da organização/ 
adequada coordenação no cumprimento dos objectivos da organização….. 

           
     

             32. Forte na criação do espírito de grupo…………………………………………………….            
             33. Capacidade de estimular/ motivar o grupo……………………………………………….            
             34. Capacidade de resolução de conflitos……………………………………………………            
             35. Estímulo à partilha e interacção no grupo………………………………………………..            
             36. Sentido cooperação incutido……………………………………………………………..            
             37. Célere no processo de tomada de decisões e comunicação assertiva…………………….            
              V - Factores externos            

38. Hostilidade do meio envolvente………………………………………………………...…….            
 …..            39. Motivação extrínseca……………………………………………………………………...…..            
             40. Actuação / realização de tarefas fora da área de jurisdição………………………………            
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Médias e desvio Padrão das características dos grupos de trabalho 
Unidade I - Indivíduos 

  
Antiguidade na Organização Antiguidade na Função 

Total 
Até 4 anos 5 a 9 anos 10 e mais anos 1 ano ou menos 2 a 5 anos 6 e mais anos Não 

Responde 

P.1 Competências e capacidades (físicas e 
intelectuais) para o desempenho das tarefas 

Média 4,32 4,12 4,14 4,27 4,02 4,29 4,75 4,2 
Desvio 0,66 0,93 0,83 0,88 0,79 0,71 0,5 0,8 

P.2 Capacidade de auto-gestão e resolução de 
problemas em situações limite 

Média 4,34 4,32 4,23 4,39 4,22 4,36 3,75 4,29 
Desvio 0,71 0,95 0,65 0,83 0,72 0,62 0,96 0,74 

P.3 Humildade e tolerância nas relações para com 
os outros elementos 

Média 4,26 4,2 4,19 4,21 4,24 4,18 4,25 4,22 
Desvio 0,69 0,71 0,66 0,74 0,58 0,72 0,96 0,68 

P.4 Interacção no grupo/ Bom relacionamento 
interpessoal 

Média 4,34 4,24 4,33 4,33 4,27 4,39 4 4,31 
Desvio 0,71 0,66 0,71 0,69 0,71 0,69 0,82 0,7 

P.5 Tomada de iniciativa e responsabilização 
individual 

Média 3,84 3,96 3,79 3,82 3,85 3,93 3,5 3,85 
Desvio 0,68 0,68 0,74 0,64 0,69 0,81 0,58 0,7 

P.6 Resistência á frustração e a conflitos 
Média 4,05 4,16 4,07 4,09 3,95 4,32 3,75 4,08 
Desvio 0,77 0,75 0,74 0,77 0,74 0,67 0,96 0,74 

P.7 Segurança no exercício das tarefas 
Média 4,34 4,36 4,3 4,39 4,24 4,43 4 4,33 
Desvio 0,58 0,7 0,71 0,61 0,7 0,63 0,82 0,66 

P.8 Satisfação intrínseca e motivação expressa 
Média 4,03 3,64 3,83 3,94 3,88 3,81 3,25 3,86 
Desvio 0,72 0,99 0,73 0,79 0,87 0,74 0,5 0,8 

P.9 Identidade pessoal forte 
Média 3,68 3,48 3,49 3,7 3,46 3,54 3,5 3,56 
Desvio 0,74 0,92 0,91 0,81 0,9 0,88 0,58 0,85 

P.10 Exposição construtiva de opiniões, atitudes, 
julgamentos e juízos de valor 

Média 3,53 3,64 3,65 3,58 3,44 3,93 3,25 3,6 
Desvio 0,69 0,86 0,72 0,75 0,67 0,77 0,5 0,74 

P.11 Saber ouvir e escutar os outros 
Média 4,13 4,16 3,98 4,12 4,05 4,14 3,5 4,08 
Desvio 0,78 0,75 0,83 0,82 0,77 0,8 0,58 0,79 

 
Quadro 17.1 - Médias e desvio padrão das características dos grupos de trabalho-  EIR’s – Unidade I - Indivíduos 
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Médias e desvio Padrão das características dos grupos de trabalho 

Unidade II - Função de Grupo 

  
Antiguidade na Organização Antiguidade na Função 

Total 
Até 4 anos 5 a 9 anos 10 e mais anos 1 ano ou menos 2 a 5 anos 6 e mais anos Não 

Responde 

P.12 Coesão forte e espírito de grupo 
Média 4,53 4,52 4,47 4,55 4,49 4,46 4,5 4,5 
Desvio 0,65 0,59 0,67 0,62 0,64 0,69 0,58 0,64 

P.13 Consciência da sua condição colectiva 
Média 4,13 4,08 4,02 4,09 4,12 4 4 4,08 
Desvio 0,7 0,76 0,81 0,77 0,68 0,88 0,82 0,76 

P.14 Partilha de informações e forte interacção 
interna 

Média 3,97 4,04 3,91 4 3,9 4,04 3,75 3,96 
Desvio 0,72 0,68 0,68 0,66 0,66 0,74 0,96 0,69 

P.15 Sentimento camaradagem 
Média 4,45 4,44 4,53 4,52 4,46 4,43 4,75 4,48 
Desvio 0,69 0,65 0,63 0,71 0,6 0,69 0,5 0,65 

P.16 Sentido compromisso na aceitação de normas 
e valores 

Média 3,97 3,84 4,02 4,09 3,9 4 3,25 3,96 
Desvio 0,72 0,75 0,71 0,58 0,83 0,67 0,5 0,72 

P.17 Sentimento de confiança e interdependência 
mútuo 

Média 3,76 3,72 3,79 3,79 3,78 3,75 3,5 3,76 
Desvio 0,85 0,68 0,74 0,82 0,72 0,8 0,58 0,76 

P.18 Liberdade de expressão de ideias e 
autonomia na partilha de soluções inovadoras 

Média 3,66 3,68 3,53 3,79 3,51 3,64 3 3,61 
Desvio 0,78 0,75 0,85 0,82 0,84 0,73 0 0,8 

P.19 Capacidade de aceitação, integração e 
socialização (promoção do desenvolvimento do 
grupo) 

Média 3,67 3,68 3,66 3,81 3,66 3,61 3 3,67 
Desvio 0,68 0,69 0,69 0,69 0,67 0,69 0 0,68 

P.20 Sentido de cooperação e esforço 
Média 4,08 4,04 3,93 4,09 4 3,93 4 4,01 
Desvio 0,63 0,62 0,67 0,58 0,64 0,77 0 0,64 

 
 

Quadro 17.2 - Médias e desvio padrão das características dos grupos de trabalho - EIR’s- Unidade II- Função Grupo 



 
                 ANEXO  3  – QUADRO MÉDIAS E DESVIO PADRÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS EIR’s 

75 

 

Médias e desvio Padrão das características dos grupos de trabalho 
Unidade III - Organização 

  
Antiguidade na Organização Antiguidade na Função 

Total 
Até 4 anos 5 a 9 anos 10 e mais anos 1 ano ou menos 2 a 5 anos 6 e mais anos Não 

Responde 

P.21 Valorização do grupo na organização 
Média 3,87 3,76 3,84 3,85 3,88 3,79 3,5 3,83 
Desvio 0,78 1,01 0,69 0,94 0,75 0,74 0,58 0,8 

P.22 Sinergias positivas de interacção e partilha 
de ideias, métodos e processos de trabalho para a 
melhoria do desempenho 

Média 3,76 3,52 3,63 3,64 3,73 3,61 3,25 3,65 
Desvio 0,68 0,77 0,76 0,78 0,67 0,79 0,5 0,73 

P.23 Aplicação de método de avaliação coerente e 
equilibrado 

Média 3,79 3,84 3,81 3,61 4 3,79 3,75 3,81 
Desvio 0,91 0,99 0,93 0,93 0,87 0,99 0,96 0,93 

P.24 Atribuição de recompensas justas 
Média 4,11 4,4 4,37 4,27 4,17 4,46 4,25 4,28 
Desvio 0,83 0,91 0,76 0,84 0,86 0,74 0,96 0,83 

P.25 Presença de clima organizacional favorável 
Média 3,84 3,92 3,77 3,82 3,85 3,75 4,25 3,83 
Desvio 0,59 0,81 0,84 0,46 0,85 0,89 0,5 0,75 

P.26 Clareza na aplicação de regras e princípios 
que asseguram a identidade e integridade do 
grupo na organização 

Média 3,74 3,68 3,7 3,58 3,83 3,71 3,5 3,71 
Desvio 0,72 0,75 0,74 0,75 0,7 0,76 0,58 0,73 

P.27 Estimulo ao trabalho em rede 
Média 3,55 3,52 3,53 3,42 3,61 3,64 3 3,54 
Desvio 0,76 0,87 0,77 0,87 0,8 0,68 0 0,78 

P.28 Orientação e direcção interna do grupo 
precisa e concisa 

Média 3,89 3,64 3,7 3,85 3,85 3,61 3 3,75 
Desvio 0,69 0,91 0,74 0,8 0,76 0,74 0 0,77 

P.29 Valorização de acções de formação 
ministradas 

Média 4 4,04 4,07 4,12 3,95 4,14 3,5 4,04 
Desvio 0,81 0,79 0,77 0,78 0,8 0,76 0,58 0,78 

P.30 Adequada rede de comunicação disponível 
Média 3,68 3,24 3,93 3,48 3,76 3,82 3,5 3,68 
Desvio 0,74 0,78 0,83 0,91 0,73 0,82 1 0,82 

 
 Quadro 17.3 - Médias e desvio padrão das características dos grupos de trabalho-  EIR’s- Unidade II - Organização
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Médias e desvio Padrão das características dos grupos de trabalho 
Unidade IV - Liderança 

  
Antiguidade na Organização Antiguidade na Função 

Total 
Até 4 anos 5 a 9 anos 10 e mais anos 1 ano ou menos 2 a 5 anos 6 e mais anos Não 

Responde 
P.31 Forte capacidade de orientação do grupo 
para os objectivos estratégicos da organização/ 
adequada coordenação no cumprimento dos 
objectivos da organização 

Média 
4,03 4 4 3,97 3,98 4,11 4 4,01 

Desvio 0,68 0,65 0,65 0,64 0,61 0,74 0,82 0,65 

P.32 Forte na criação do espírito de grupo 
Média 4,21 4,2 4,14 4,15 4,15 4,21 4,5 4,18 
Desvio 0,74 0,58 0,74 0,76 0,57 0,83 0,58 0,7 

P.33 Capacidade de estimular/ motivar o grupo 
Média 4,26 4,32 4,4 4,27 4,34 4,36 4,5 4,33 
Desvio 0,64 0,75 0,73 0,72 0,66 0,78 0,58 0,7 

P.34 Capacidade de resolução de conflitos 
Média 4,05 4,24 4,21 3,97 4,24 4,21 4,5 4,16 
Desvio 0,73 0,72 0,77 0,81 0,66 0,79 0,58 0,74 

P.35 Estimulo à partilha e interacção no grupo 
Média 3,95 3,72 4,07 3,85 3,95 4 4,25 3,94 
Desvio 0,73 0,74 0,7 0,76 0,74 0,72 0,5 0,73 

P.36 Sentido cooperação incutido 
Média 3,89 3,76 3,95 3,76 4,02 3,82 4 3,89 
Desvio 0,8 0,78 0,82 0,79 0,79 0,82 0,82 0,8 

P.37 Célebre no processo de tomada de decisões e 
comunicação assertiva 

Média 3,97 3,76 3,98 3,85 3,85 4,11 4 3,92 
Desvio 0,75 0,93 0,71 0,87 0,73 0,74 0,82 0,78 

 
 

 Quadro 17.4 - Médias e desvio padrão das características dos grupos de trabalho-  EIR’s – Unidade IV- Liderança 
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Médias e desvio Padrão das características dos grupos de trabalho 
Unidade V - Factores Externos 

  
Antiguidade na Organização Antiguidade na Função 

Total 
Até 4 anos 5 a 9 anos 10 e mais anos 1 ano ou menos 2 a 5 anos 6 e mais anos Não 

Responde 

P.38 Hostilidade do meio envolvente 
Média 3,68 3,68 3,65 3,52 3,73 3,71 4 3,67 
Desvio 0,84 0,8 1,02 0,91 0,9 0,94 0,82 0,9 

P.39 Motivação extrínseca 
Média 3,79 3,64 3,58 3,7 3,54 3,79 4 3,67 
Desvio 0,84 0,99 0,76 0,88 0,78 0,92 0,82 0,85 

P.40 Actuação / realização de tarefas fora da área 
de jurisdição 

Média 3,55 3,4 3,21 3,36 3,22 3,57 3,75 3,38 
Desvio 0,83 1 0,91 0,86 0,94 0,88 1,26 0,91 

 
 Quadro 17.5 - Médias e desvio padrão das características dos grupos de trabalho-  EIR’s – Unidade V- Factores externos 
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     Figura 10.1 Médias das características das EIR’s -  Unidade Indivíduos (I).  
 

 

P.1 Competências e capacidades (físicas e intelectuais) 
para o desempenho das tarefas 

P.2 Capacidade de auto-gestão e resolução de problemas 
em situações limite 

P.3 Humildade e tolerância nas relações para com os 
outros elementos 

P.4 Interacção no grupo/ Bom relacionamento 
interpessoal 

P.5 Tomada de iniciativa e responsabilização individual 

P.6 Resistência á frustração e a conflitos 

P.7 Segurança no exercício das tarefas 

P.8 Satisfação intrínseca e motivação expressa 

P.9 Identidade pessoal forte 

P.10 Exposição construtiva de opiniões, atitudes, 
julgamentos e juízos de valor 

P.11 Saber ouvir e escutar os outros 

Unidade  I – Indivíduos 
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        Figura 10.2 . Médias das características das EIR’s  Unidade II- Função Grupo 

P.12 Coesão forte e espírito de grupo 

P.13 Consciência da sua condição colectiva 

P.14 Partilha de informações e forte interacção 
interna 

P.15 Sentimento camaradagem 

P.16 Sentido compromisso na aceitação de 
normas e valores 

P.17 Sentimento de confiança e 
interdependência mútuo 

P.18 Liberdade de expressão de ideias e 
autonomia na partilha de soluções inovadoras 

P.19 Capacidade de aceitação, integração e 
socialização (promoção do desenvolvimento do 
grupo) 

P.20 Sentido de cooperação e esforço 

Unidade  II – Função Grupo 
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             Figura 10.3. Médias das características das EIR’s- Unidade III - Organização 
 

Unidade  III – Organização 
P.21 Valorização do grupo na organização 

P.22 Sinergias positivas de interacção e 
partilha de ideias, métodos e processos de 
trabalho para a melhoria do desempenho 
P.23 Aplicação de método de avaliação 
coerente e equilibrado 

P.24 Atribuição de recompensas justas 

P.25 Presença de clima organizacional 
favorável 
P.26 Clareza na aplicação de regras e 
princípios que asseguram a identidade e 
integridade do grupo na organização 

P.27 Estimulo ao trabalho em rede 

P.28 Orientação e direcção interna do grupo 
precisa e concisa 

P.29 Valorização de acções de formação 
ministradas 

P.30 Adequada rede de comunicação 
disponível 
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      Figura 10.4. Médias das características das EIR’s – Unidade IV- Liderança 

P.31 Forte capacidade de orientação do 
grupo para os objectivos estratégicos da 
organização/ adequada coordenação no 
cumprimento dos objectivos da organização 

P.32 Forte na criação do espírito de grupo 

P.33 Capacidade de estimular/ motivar o 
grupo 

P.34 Capacidade de resolução de conflitos 

P.35 Estimulo à partilha e interacção no 
grupo 

P.36 Sentido cooperação incutido 

P.37 Célebre no processo de tomada de 
decisões e comunicação assertiva 

Unidade  IV – Liderança 
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  Figura 10.5. Médias das características das EIR’s – Unidade V – Factores Externos  

P.38 Hostilidade do meio envolvente 

P.39 Motivação extrínseca 

P.40 Actuação / realização de tarefas fora da área 

de jurisdição 

Unidade  V – Factores Externos 


