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I – PARTE: Teorias da Liderança e 

Conceitos Relacionados 

 1 Introdução 

1.1 Enquadramento Geral 

O Telemarketing e os call centers têm sofrido ao longo dos últimos anos um crescimento exponencial, 

perspetivando-se que essa evolução continue nos anos vindouros a nível nacional, como confirma um 

estudo realizado pela APCC - Associação Portuguesa de contact centers (APCC, 2010). Contrariando 

a tendência de crise que afeta o mercado português, estima-se que em Portugal existissem em 2010 

“…cerca de 25 mil postos de atendimento e 40 mil operadores ou colaboradores….” (APCC, 2010, 

p.71) a trabalhar nesta área, verificando-se uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Esta 

evolução positiva só é possível fruto: da globalização, que permite às empresas a troca de 

informação, comunicação e colaboração cada vez mais rápidas e com menos barreiras (JESSUP et 

al, 2008, p.43); da constante melhoria, aperfeiçoamento e massificação, à escala global, das 

tecnologias de informação e comunicação como por exemplo os computadores e internet e a 

introdução do CRM (customer relationship management) que permite a criação e utilização das bases 

de dados no sentido de atrair, reter e satisfazer os clientes (IDEM, p.329). O facto de esta área 

perspetivar um crescimento nos próximos anos, evoluindo em contraciclo face à maioria das restantes 

áreas de negócio tanto a nível nacional como a nível internacional, poderá ser explicada pela 

melhoria significativa que esta permite aos líderes e gestores das organizações, quer na redução de 

custos, quer na utilização do outsourcing, quer na disponibilização de menos recursos humanos e 

fixos, quer no aumento da qualidade na prestação de determinados serviços através do contacto 

indireto (não presencial com o cliente), quer no aumento da flexibilidade (APCC, 2010, p.94). 

Normalmente, nesta área de negócio a contratação é feita através de contratos de trabalho 

temporário, muitas vezes através de uma terceira organização (ETT – empresa de trabalho 

temporário), o que facilita os despedimentos em caso de fraca produtividade por parte do colaborador 

ou quebra de fluxo de negócio por parte da organização. 

O fenómeno dos call centers é relativamente recentemente tendo surgido a massificação deste em 

Portugal, sobretudo a partir da década de noventa (CASACA et al, 2000, p.58). Do ponto de vista 

sociológico alguns trabalhos têm sido publicados a nível nacional incidindo principalmente na 

degradação das condições de vida dos jovens que, mesmo sendo qualificados, não têm outra escolha 

que não assumirem postos de trabalhos em call centers (MARQUES, 2006a, p.69). Os vínculos 

laborais precários, os baixos salários, o alheamento, a distanciação para com a entidade patronal, a 
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desmotivação, a alienação social e o impacto que estes problemas têm na relação do trabalhador 

para com a sociedade (CASACA et al, 2000, pp.58-59; MARQUES, 2006, p.70) têm sido objeto de 

vários estudos sociológicos (CASACA et al, 2000, pp58-59; KOVÁCS et al, 2006a; MARQUES, 2004, 

pp26-54; ROQUE, 2010 p.22). Neste campo, destaca-se por exemplo Ilona Kovács, autora de vários 

trabalhos sobre o tema. Kovács (2006, pp.50-53) reflete sobre a temática estabelecendo uma 

analogia entre os trabalhos em call centers e o Taylorismo ou Neo-Taylorismo, agora no sector 

terciário. 

Com tanta matéria sujeita a poder ser avaliada à luz das ciências sociais o presente trabalho vai 

incidir numa área pouco explorada pela sociologia, a liderança, a julgar pelos poucos trabalhos 

publicados na última década em Portugal por sociólogos. Esta área é sobretudo abordada pela 

gestão, comunicação social, ciência política e psicologia, se bem que atualmente se realizam, cada 

vez mais, estudos multidisciplinares ao nível das ciências sociais, e nesta perspetiva, estes deveriam 

ser aplicados, também, ao estudo da liderança. 

A liderança que é “um dos temas mais estudados e mesmo assim dos menos compreendidos ao nível 

do comportamento humano” (HOOPER, 2006, p.ix), pode ser definida como sendo um fenómeno 

grupal, pois não pode ser exercida sem pelo menos dois indivíduos, e é caracterizada como um 

processo de influenciar (de forma intencional) outro ou outros a adotar determinado comportamento 

no sentido de atingir determinado objetivo organizacional (NETO, 2002, pp.1-2). A liderança não 

existe apenas no topo da hierarquia organizacional mas sim em vários níveis da organização 

(SADLER, 2003, pp.8-9). Basicamente pode-se dividir a liderança em três níveis: Liderança 

Estratégica, Liderança Operacional e Liderança de Equipa. A Liderança Estratégica está associada 

aos cargos de topo da hierarquia organizacional, a sua função é estabelecer a direção, definir a visão, 

missão, valores e assegurar que os seguidores concretizam o que foi definido previamente. Os 

indivíduos que exercem a Liderança Estratégica devem ter uma comunicação efetiva e ter a 

preocupação em desenvolver os talentos dentro da sua organização, devendo funcionar como 

agentes de mudança contínua no sentido da melhoria constante (SADLER, 2003, pp.1-6). A 

Liderança Operacional está associada ao nível hierárquico intermédio, lida com as operações do dia-

a-dia e deve ter especial enfoque na cultura e clima organizacional, o comportamento adotado pelos 

indivíduos que exercem a Liderança Operacional deverá ser o de coach (treinador) em vez de 

“chefes”, estes devem ser enérgicos empenhando-se em conseguir motivar os seguidores através do 

seu comportamento. A Team Leadership ou Liderança de Equipa está associada à liderança na base 

da hierarquia de poder. Os indivíduos que exercem a Liderança de Equipa têm o objetivo de 

materializar em resultados todos os objetivos acima (hierarquicamente) estabelecidos, normalmente 

têm prazos, meios e devem cumprir os objetivos definidos; cabe aos líderes que exercem a Liderança 

de Equipa três objetivos importantes: o cumprimento das tarefas, a motivação do grupo (em geral) e a 

motivação individual de cada seguidor (HOOPER, 2006, pp.20-21). 

Aplicando estes três níveis de liderança, acima descritos e presentes na Figura 1, ao call center o 

objeto de estudo não será a presidência ou concelho de administração (Liderança Estratégica), nem a 
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gestão ou coordenação (Liderança Operacional), mas sim a supervisão (Liderança de Equipa) e o 

objetivo deste trabalho, de forma sucinta, é avaliar qual o estilo de liderança que este último nível 

assume para com os comunicadores. 

Figura 1: Hierarquia Organizacional das Lideranças (Aplicado ao Call Center) 

 

Fonte: Adaptado de Hooper (2006, pp.20-21) 

1.2 Tema e Objetivos da Dissertação 

O tema escolhido para a dissertação de mestrado em sociologia das organizações e do trabalho foi 

“A Liderança no Call Center – O Caso da TMN/ PT Contact”.  

O presente trabalho aborda o fenómeno da liderança no âmbito da sociologia das organizações e do 

trabalho.  

Sendo a sociologia das organizações, um ramo da sociologia que investiga os padrões de inter-

relacionamento nas e das organizações, esta tem como objetivo, a investigação dos fatores que 

influenciam a implantação, a expansão, o desenvolvimento e crescimento das organizações, e deve 

promover o claro entendimento dos fenómenos inerentes às inter-relações sociais dentro das 

organizações. A liderança surge como área tratada pela sociologia pois, “a liderança é um fenómeno 

que só pode surgir da vida em grupo” (BARROSO, 2003, p.2). Apesar de se poder estudar a 

liderança “à luz” de várias disciplinas e mesmo recorrendo a métodos multidisciplinares, “a sociologia 

pode oferecer a ferramenta da análise da liderança como teoria social, contribuindo assim para o 

entendimento da origem das forças que levam os homens, por mais comuns que sejam, a se levantar 

e prosseguir à frente dos grupos que representam” (BARROSO, 2003, p.5). 

Partindo da análise teórica que nos permitiu identificar várias teorias da liderança, o presente trabalho 

colocou a hipótese de existir uma predominância do estilo de liderança autocrático no call center, 

mais precisamente na função de supervisor. Através da verificação desta hipótese, foram 

identificados, estudados e analisados os vários estilos de liderança exercidos pelos supervisores na 

Liderança 
Estratégica 

(Presidência)  

Liderança Operacional 
(Gestão) 

Liderança de Equipa (Supervisão) 

Subordinados  (Comunicadores)  



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

9 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

PT Contact, destacando-se o impacto que estes têm na avaliação que os subordinados fazem do seu 

líder. 

O trabalho teve como objetivo final a resposta à hipótese da partida levantada: “Existe uma 

predominância do estilo de liderança autocrático por parte dos supervisores no call center”. 

Em relação aos benefícios, pode-se adiantar que os resultados deste estudo poderão ser 

aproveitados pela organização onde decorreu o estudo de caso, de forma a, partindo da hipótese 

levantada, identificar se a liderança autoritária é o estilo predominante entre os seus supervisores. A 

identificação, comparação e avaliação dos vários estilos de liderança poderão permitir a introdução 

de correções visando a melhoria na relação entre líder e subordinado.  

Desta forma, será certamente um benefício competitivo para o coordenador a posse de informação 

relevante ao nível da liderança e ao nível dos vários estilos de liderança que os seus supervisores 

possam exercer atualmente sobre os seus subordinados, bem como informação acerca do impacto 

que o tipo de liderança tem sobre os seus subordinados. Por outro lado, espera-se poder contribuir 

para o enriquecimento da ciência (social) através do estudo desta área específica em pouco aflorada 

em Portugal. 

O facto de ter trabalhado durante cinco anos na organização em estudo revelou-se uma mais-valia ao 

nível do conhecimento das pessoas envolvidas no processo e ao nível da recolha de dados, o que 

levou a um acesso mais facilitado. O facto de não colaborar atualmente na organização também foi 

benéfico, pois permitiu-me maior autonomia, distância e imparcialidade, o que foi vantajoso para a 

isenção que se pretendia num trabalho desta natureza, de carácter sociológico. 

Em relação às limitações deverá ser referido que este estudo de caso teve como universo os 

trabalhadores de apenas um departamento em específico da PT Contact, Departamento da TMN, 

anteriormente situado no segundo piso da Avenida Passos Manuel Nr.2, atualmente situado na Rua 

Afonso Costa, Número 4, igualmente em Lisboa. Portanto, como foi definido e posteriormente 

efetuado, o estudo de caso representa o Departamento da TMN estudado e não a totalidade da PT 

Contact, nem o Telemarketing em Portugal, pois tal não seria possível no âmbito deste trabalho 

devido aos escassos recursos financeiros, humanos e limitação temporal (apenas um ano). 

Existiram algumas limitações no que diz respeito à recolha dos dados, sobretudo relacionadas com 

as faltas dos participantes que ocorreram durante a aplicação dos questionários, que serão 

explicadas em detalhe no ponto referente à metodologia. Apesar de previstas, estas limitações não 

puderam ser evitadas, contudo foram controladas de forma a não terem interferência significativa no 

trabalho. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A dissertação para a obtenção do grau de Mestre proposta no âmbito deste trabalho, A Liderança no 

Call Center: O Caso da TMN/PT Contact, foi dividida em duas partes. O objetivo em cada uma das 
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partes e mesmo ao longo da dissertação foi o de partir do geral para o particular, no sentido de 

simplificar e tornar mais percetível o trabalho. 

A primeira parte (I), que tem como nome Teorias da Liderança e Conceitos Relacionados, abordou 

uma vertente mais teórica no que respeita à liderança e foi dividida em dois pontos, (1) e (2). No 

primeiro ponto (1) efetuámos uma introdução através do enquadramento geral da liderança tentando 

explicar brevemente o tema e os objetivos da dissertação bem como a estrutura presente na tese. No 

segundo ponto (2) procedemos ao enquadramento teórico da liderança, através de uma breve 

introdução, numa diferenciação entre liderança e gestão e destacámos as teorias da liderança mais 

importantes, bem como os seus autores. 

A segunda parte (II) tem como nome O Estudo de Caso da TMN/PT Contact, é composta por um 

conteúdo prático e foi dividida, também, em três pontos, (3), (4) e (5). Neste sentido, no terceiro ponto 

(3) introduzimos a metodologia utilizada, primeiro através da justificação do tema, seguindo-se 

respetivamente, a enunciação da estratégia e tática que foram utilizadas na investigação, a 

apresentação da empresa onde decorreu o estudo de caso (PT Contact), a forma como procedemos 

à recolha dos dados, as variáveis que analisámos e os resultados obtidos. No quarto ponto (4) 

enunciamos as conclusões a que chegámos. Existe ainda um quinto capítulo (5) que encerra no seu 

conteúdo, a bibliografia utilizada no âmbito desta dissertação e Anexos.   
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2 Liderança (Enquadramento Teórico) 

2.1 Introdução 

A liderança é um tema muito importante a nível das organizações, pois é vital para o sucesso ou não 

das mesmas. Tem sido um tema estudado por vários autores no campo das Ciências Sociais ao 

longo do tempo, remontando ao século IV a.C. em A Arte da Guerra de Sun Tzu e A República de 

Platão (HOOPER, 2006, p. x) os primeiros textos escritos acerca desta temática. Existem várias 

teorias (modelos) avançadas por diversos autores tentando definir liderança: que atributos e 

características deve possuir o líder; o que distingue o líder efetivo do não efetivo; qual o 

comportamento que o líder deve adotar; e quais as condicionantes que influenciam a liderança. 

Porém, após inúmeros estudos, existe ainda grande controvérsia no que diz respeito a esta matéria 

como conclui Syroit (1996 apud JORGE et al, 2005, p.47) “Apenas no decurso dos últimos 75 anos 

foram realizados milhares de estudos empíricos e, apesar disso, não se poderá dizer claramente e 

sem equívoco o que distingue os líderes dos não líderes e, talvez mais importante, o que distingue os 

líderes eficazes dos líderes ineficazes…”. 

Apesar de inúmeras definições do conceito de liderança, esta pode ser descrita como o processo de 

influência social (sobre uma pessoa ou um grupo) pelo qual o líder procura obter a participação 

voluntária dos outros elementos do grupo para a causa comum ou “o processo de influenciar as 

atividades de indivíduos ou grupos para a consecução de um objetivo numa dada situação” (HERSEY 

et al, 1986, p.105). 

Para uma primeira introdução e melhor compreensão da temática do ponto de vista teórico pode-se 

constatar a evolução cronológica das várias teorias da liderança na Figura 2. De referir, que cada 

teoria será devidamente explicada em pormenor no ponto 2.3 Teorias da Liderança. 
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Figura 2: Evolução Temporal das Teorias da Liderança 
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2.2 Liderança Vs. Gestão 

Não raras vezes o conceito de “liderança” é confundido com o conceito de “gestão”, mas, apesar de 

ambos serem complementares elas diferem, como defendem muitos autores (ANDY, 1992, pp. 7-12; 

GILL, 2006, pp.26-28; SADLER, 2003, pp.20-23 SCHEIN, 2010, p.195; ZALEZNIK, 1992, p.127). 

Essas diferenças estão enunciadas na Figura 3, onde fica patente a ideia de que os gestores focam-

se mais no trabalho, dinheiro, tempo, documentação, matéria-prima e equipamento enquanto os 

líderes estão focados essencialmente nas pessoas e em como estas podem ser influenciadas por si 

(CARMICHAEL et al, 2011, p.113). Ainda a respeito das diferenças, Kotter argumenta que enquanto 

os gestores promovem a estabilidade os líderes procuram a mudança (CARMICHAEL et al, 2011, 

p.113), o que parece remeter para a “Ordem” e “Progresso” de Comte. Bass acrescenta que a maior 

diferença reside na (diferente) forma como líderes e gestores motivam os seus seguidores e nesse 

aspeto os líderes superiorizam-se pois sabem como “conquistar os corações e mentes” dos seus 

seguidores (BASS, 1990 apud CARMICHAEL et al, 2011, p.113). 

 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

13 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

Figura 3: Diferenças entre Gestão e Liderança 

                  GESTÃO                           LIDERANÇA 

 Planear  Visão 

 Organizar  Inspirar 

 Controlar  Persuadir 

 Coordenar  Motivar 

 Dirigir/ tomar decisões  Reforçar relacionamento 

 Gerir recursos  Reforçar trabalho de equipa 

Preocupação com: Preocupação em: 

 Logística/ fornecedores  Ouvir 

 Finanças  Aconselhar 

 Estratégia  Formar / treinar 

Fonte: Adaptado de Carmichael et al (2011, p.114) 

No que à gestão diz respeito e antes de aprofundar cada teoria da liderança, será aconselhável fazer 

uma síntese do que foi a evolução do pensamento ao nível da Gestão que antecedeu e inspirou, de 

certa forma, algumas das teorias da liderança. A Figura 4 permite a identificação de alguns dos 

autores que inspiraram escolas de pensamento e tiveram grande influência sobre os estudos que 

originaram as teorias da liderança que começaram a surgir em larga escala a partir do século XX. 

Figura 4: Evolução do Pensamento Administrativo 

Autor Origem Teoria Ênfase Foco Principais 

Publicações 

Karl Marx 

(1818-

1883) 

Província 

Alemã do 

Reno 

Materialismo 

Histórico 

Conceito da 

mais-valia 

Análise da 

relação entre 

capital e o 

trabalho 

-Manifesto Comunista 

(1848) 

-Contribuição à crítica 

da economia Política 

(1859) 

-Valor, Preço e lucro 

(1865) 

-O Capital I, II, 

III(1867),(1885),(1895) 

 

Frederick 

Taylor 

(1856-

1815) 

Filadélfia, 

EUA 

Teoria da 

Administração 

Científica 

Nas Tarefas Racionalização 

científica no 

trabalho; 

Especialização 

do Operário 

-Notas Sobre Correias 

(1893) 

-Um Sistema de 

Gratificação por Peça 

(1895) 

-Administração de 

Oficinas (1903) 

-Princípios da 

Administração Cientifica 

(1911) 

Henri 

Fayol 

(1841-

Constanti-

nopla 

Teoria Clássica Na estrutura 

organizacional 

Organização 

formal; 

Princípios 

-Administração 

Industrial e Geral (1916) 
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1925) Gerais e 

funções do 

administrador 

Max 

Weber 

(1864-

1920) 

Erfurt, 

Alemanha 

Teoria 

Burocrática 

Na autoridade Racionalidade; 

Previsibilidade e 

Poder 

-A ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo 

(1905) 

-Ensaios de Sociologia 

(1946) 

-A Teoria da 

Organização Social e 

Económica (1947) 

Elton 

Mayo 

(1880-

1949) 

Adelaide, 

Austrália 

Teoria das 

Relações 

Humanas 

Nas Pessoas Organização 

Informal 

-Problemas Humanos 

de uma Civilização 

Industrial (1933) 

-Problemas Sociais em 

Civilização Industrial 

(1945) 

-Problemas Políticos na 

Civilização Industrial 

(1947) 

Fonte: Adaptado de Lourenço (2002, p.24) 

Marx, partindo do Materialismo Histórico, contribui para o estudo da liderança através da análise do 

relacionamento do capital e o trabalho, consequentemente, aborda a relação entre os detentores do 

capital (líderes) e os trabalhadores (subordinados). Taylor, Fayol e Weber contribuíram para o estudo 

da liderança através de uma análise mais centrada nos aspetos relacionados com a organização do 

trabalho (racionalização científica do trabalho; funções do gestor; poder e autoridade), os primeiros 

dois através de experiência baseada no seu próprio trabalho (em fábricas), o último de um ponto de 

vista mais teórico. Elton Mayo ofereceu o seu contributo através de uma perspetiva que colocava 

ênfase, sobretudo nas pessoas, nas relações humanas na organização e seus problemas. 

2.3 Teorias da Liderança 

2.3.1 Teoria dos Traços do Líder 

A teoria dos traços do líder apoiava-se nos pressupostos do Taylorismo, que assentava no 

desenvolvimento de uma ciência aplicada ao trabalho, através da divisão laboral em tarefas básicas, 

sistematização e aperfeiçoamento de cada movimento por parte do trabalhador, visando a eficiência 

máxima nas linhas de produção (COLE, 2004, pp.14-20). De referir que Taylor, juntamente com 

Fayol, foi dos primeiros teóricos a abordar a Liderança aplicada às organizações, mais 

especificamente à organização do trabalho. A teoria dos traços do líder “procura definir os traços 

psicológicos, sociais, físicos e intelectuais que discriminam o líder do não líder, por forma a prever 

comportamentos e, particularmente, a servir de apoio nos testes psicológicos destinados a selecionar 

chefias” (BILHIM, 2001, p.339). Desta forma, esta teoria, muito popularizada na primeira metade do 

século XX, apoia-se em traços tais como a inteligência, o domínio, a autoconfiança, o nível de energia 
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e os conhecimentos presentes no líder para formular a sua ideologia (DONOHUE, 2011, p.9). Porém, 

existe uma crítica, que reside no facto de a correlação entre estas características e a liderança não 

ser assim tão elevada (+0.25 a +0.35) como demonstram alguns estudos apesar de reconhecerem 

que existe uma associação (BILHIM, 2001, p.340). Já se efetuam estudos há cerca de noventa anos 

em torno deste tipo de teoria e a grande questão que se coloca é: será que o líder já nasce líder? Ou 

será que a liderança é trabalhada ao longo da vida? (MOSTOVICZ et al, 2009, p.563) Portanto, 

partindo destas questões podemos perguntar também se será vantajoso fazer uma avaliação a priori 

do líder excluindo a sua possibilidade de crescimento e evolução (DONOHUE, pp.339, 340). 

Outro ponto crítico é o facto de estas teorias não terem em conta os fatores situacionais, crítica que 

faz todo o sentido, e é facilmente explorada através da seguinte questão: como se explica que um 

gestor ou líder não tenha sucesso numa determinada organização e passado algum tempo o mesmo 

líder tenha sucesso numa outra organização? Apesar destas críticas estas teorias têm ganho 

popularidade suscitando, novamente, grande interesse nos dias que correm “…dentro de um novo 

enquadramento” (BILHIM, 2001, p.340) e apoiadas em novas metodologias e ferramentas de análise 

(CARMICHAEL et al, 2011, p.121). 

Outra teoria que poderá ser anexada à anterior, e sujeita às mesmas críticas, é a “teoria do grande 

Homem”. Surgido durante a mesma altura e também assente na mesma ideia de que a liderança é 

inata, esta foca-se na avaliação dos grandes líderes que a humanidade já conheceu. Estudando as 

suas vidas, personalidades e características tenta traçar as qualidades que devem estar presentes no 

líder, como por exemplo o carisma, a inteligência ou a sabedoria (MOSTOVICZ et al, 2009, p.563; 

SADLER, 2003, p.10-11).   

2.3.2 Teorias Behavioristas 

Tendo origem no insucesso das teorias anteriores, as teorias behavioristas ou comportamentalistas 

surgiram após a II Grande Guerra, entre a década de cinquenta e sessenta, a partir da observação 

individual de líderes. Fruto dessas observações concluiu-se que existiam comportamentos que 

distinguiam os líderes dos não líderes. Partindo daí, esta abordagem questiona-se sobre o que será 

necessário para formar bons líderes.  

As teorias behavioristas centram-se, não nos traços do líder mas sim no que o líder faz, isto é, no seu 

comportamento (BERGAMINI, 1994, p. 36), estas teorias não podem deixar de ser referidas, pois 

foram as primeiras a negar a ideia de que a liderança nasce com o líder, defendendo que a liderança 

pode ser aprendida, treinada, melhorada e alcançada ao longo da vida através da experiência 

(BERGAMINI, 1994, p. 36; SADLER, 2003, p.8). 

Através das observações efetuadas ao comportamento dos indivíduos mais capazes, que ocupavam 

cargos de liderança, poder-se-iam distinguir as características fundamentais do líder e estabelecer 

uma formação para “criar” um ótimo líder. Estas ideias identificaram dois tipos de líder: um orientado 

para a tarefa e outro orientado para a relação com o grupo (IDEM, pp.340-342). 
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Nesta matéria destacam-se os estudos da Universidade de Ohio, que após identificarem várias 

dimensões do comportamento do líder e após a exclusão de várias delas, consideraram a pertinência 

de apenas duas dimensões: estruturação ou initiating structure (relacionamento, organização e 

comunicação do líder e os subordinados); consideração ou consideration (amizade, confiança 

respeito entre o líder e os subordinados (NETO, 2002, p.4; BILHIM, 2001, p.341;GILL, 2006, p.42). 

Figura 5: Modelo de Liderança da Universidade de Ohio 

Elevada Consideração 

 

Reduzida Estruturação 

Elevada Consideração 

 

Elevada Estruturação 

Reduzida Consideração 

 

Reduzida Estruturação 

Reduzida Consideração 

 

Elevada Estruturação 

 

 

 

A Universidade de Ohio chegou à conclusão que os líderes que revelam um nível de aptidão mais 

elevado nestas duas dimensões (estruturação e consideração) têm uma maior aceitação e realização 

por parte dos seus subordinados (JESUÍNO, 1984, pp.58-59). 

Os estudos da Universidade de Michigan decorreram na mesma época dos estudos referidos 

anteriormente, e tinham como objetivo identificar as características do comportamento do líder que 

levavam à eficácia. A finalidade dos estudos da Universidade de Ohio era semelhante aos estudos 

efetuados pela Universidade de Michigan, isto é, pretendiam identificar estilos comportamentais de 

liderança a partir da observação, a fim de identificar as principais dimensões comportamentais dos 

líderes (JESUÍNO, 1984, p.59). Desta forma, após uma série de estudos efetuados junto de 

supervisores de primeira linha, posteriormente publicados por Katz em 1950, os investigadores da 

Universidade de Michigan constataram a existência de dois tipos de comportamento entre os 

supervisores (líderes). Enquanto uns preocupavam-se mais com os objetivos da empresa outros 

demonstravam uma maior preocupação para com os seus subordinados. Portanto, as duas 

dimensões comportamentais dos líderes mais importantes extraídas deste estudo foram: orientação 

para os empregados (valorização da relação interpessoal); orientação para a produção (valorização 

dos objetivos da organização) (BILHIM, 2001, pp.341-342; GILL, 2006, pp.42-47; SANDLER, 2003, 

p.71). 
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Fonte: Adaptado de TEIXEIRA, 1998, pp.140-144 
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Um dos estudos que contribuiu para a série e que é exemplificativo dos resultados gerais foi 

conduzido numa Companhia de Seguros onde os supervisores foram classificados, após análise das 

descrições e relatos por si dados, em “orientados para os empregados” ou “orientados para a tarefa”. 

Ao mesmo tempo as equipas de trabalhadores subordinados a cada supervisor foram classificadas 

como sendo de “alta produção” ou “baixa produção”. Em cada 80 supervisores classificados como 

“orientados para a produção” só dez eram responsáveis por equipas de “alta produção”. Por outro 

lado e com resultados bem mais positivos, em cada 90 supervisores classificados como “orientados 

para os empregados” 60 eram responsáveis por equipas de “alta produção” (SANDLER, 2003, p.71). 

Estes estudos concluem que a primeira dimensão no comportamento do líder leva a grupos de 

trabalho mais produtivos e satisfeitos, o que não se verifica no comportamento dos líderes que estão 

orientados para a produção (HERSEY, 1980, p.74), apesar de reconhecerem que o ideal é o líder 

conciliar (à semelhança do sugerido pelos estudos da Universidade de Ohio) as duas dimensões, 

num nível elevado. 

Grelha de Gestão de Blake e Mouton 

A partir das duas dimensões analíticas em que se basearam os estudos da Universidade de Ohio, 

Blake e Mouton aproveitam para criar a seguinte grelha de gestão: 

Figura 6: Grelha de Gestão de Blake e Mouton 

 

Fonte: Jorge et al (2005, p.54) 

Esta grelha de gestão (Figura 6) aponta dois estilos de gestão (liderança) diferentes. No primeiro 

estilo de gestão a preocupação do líder centra-se nas pessoas (Gestão 1.9), no segundo estilo de 

gestão a preocupação centra-se na produção (Gestão 9.1) (SADLER, 2003, pp.72-73; GILL, 2006, 

pp.42-43). Em conclusão Blake e Mouton referem que os gestores (líderes) são mais eficazes quando 

conseguem aliar estas duas dimensões na sua plenitude (Gestão 9.9) (HERSEY, 1986, p.76). 
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Posteriormente, os dois autores adicionaram uma terceira dimensão, a “flexibilidade”. De referir que 

esta teoria é muito popular, especialmente entre consultores e especialistas no desenvolvimento da 

liderança (GILL, 2006, p.42). 

As teorias comportamentalistas continuam a sofrer do problema da teoria dos traços do líder, isto é, 

excluem os fatores situacionais. Porém, e visto que se tratam de estudos que seguem uma evolução 

temporal, estes são mais completos que os anteriores. Em relação à grelha de gestão de Blake e 

Mouton, esta está claramente mais virada para a gestão do que para a sociologia, dado que a sua 

elaboração teve como propósito a criação de uma ferramenta de auxílio para os gestores e não tanto 

uma preocupação com as relações sociais ao nível do trabalho. Todavia, esta teoria tem bastante 

relevo ao nível da liderança. 

Quatro Estilos de Liderança de Likert 

Especialista em liderança e investigador da Universidade de Michigan, Resis Likert aprofundou os 

estudos acerca desta temática apontando a existência de quatro estilos, ou sistemas, de liderança: 

Coercivo-autocrático, Benevolente-coercivo, Consultivo e Participativo. No estilo Coercivo-autocrático, 

o líder decide tudo, impõe a sua vontade fazendo uso de ameaças e punições quando necessário, 

por outro lado, a comunicação é efetuada num único sentido, do líder para os subordinados. Este tipo 

de sistema normalmente afeta negativamente os subordinados levando a desmotivação, alheamento 

e uma produtividade medíocre, bem como a um nível de absentismo elevado, segundo o autor 

(COLE, 2004, p.40). O líder Benevolente-coercivo é similar ao anterior mas implica a implementação 

de alguma consulta e delegação, ainda que muito reduzida (MARQUES, 2006, p.11). Neste estilo o 

líder utiliza recompensas mas também ameaças. Os resultados são similares ao sistema anterior 

ainda que subtilmente superiores. No sistema Consultivo, o líder promove a consulta aos 

subordinados antes da definição dos objetivos, impulsionando a discussão. Neste estilo a 

comunicação é bidirecional, o trabalho de grupo é encorajado e a motivação dos trabalhadores é tida 

em conta pelo líder como um fator decisivo. A produtividade é boa com um nível de absentismo 

moderado (COLE, 2004, p.40). No último estilo Participativo existe um comprometimento total entre 

líder e subordinados quer no estabelecimento de objetivos, quer nas tomadas de decisão que são 

realizadas democraticamente. A comunicação e a democracia têm papel fundamental na relação de 

trabalho bem como a motivação por parte do líder que a utiliza através de diferentes métodos (COLE, 

2004, p.40; MARQUES, 2006, p.11; TEIXEIRA, 1998, p.140-144). Este é o estilo apontando por Likert 

como o estilo de liderança mais eficaz, pois a produtividade é excelente e o absentismo é baixo pois 

todos os subordinados sentem-se valorizados e importantes para a organização. 
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Figura 7: Síntese dos Quatro Estilos de Liderança de Likert (Eficácia/produtividade e Autoridade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise da figura anterior permite constatar que quanto mais democrático é o estilo utilizado pelo 

líder maior é a eficácia/produtividade dos seus subordinados. Em oposição, um estilo mais autoritário 

resulta numa menor eficácia/produtividade dos subordinados. 

2.3.3 Teorias Contingenciais ou Situacionais 

Partilhando a mesma visão das teorias comportamentais, “…de que não existe apenas uma solução 

correta para liderar as organizações… (CARMICHAEL et al, 2011, p.124), a abordagem situacional 

vai mais longe ao afirmar que o líder deve saber adotar vários estilos de liderança, dependendo a 

escolha do estilo a adotar, também, de fatores externos ao próprio pelo líder. Devido à complexidade 

da análise acerca da liderança, os investigadores começaram a procurar fatores contingenciais e 

variáveis situacionais que pudessem influenciar o sucesso ou não de determinado estilo de liderança 

estudando situações reais (BILHIM, 2001, pp.342-351). Desta forma, a partir do início da década de 

setenta começam-se a destacar as teorias situacionais. 

Teoria Contingencial de Fiedler 

O modelo criado por Fred Fiedler, que foi o pioneiro nas teorias contingenciais no final da década de 

sessenta, defende que a eficácia dos grupos depende da adequação da relação entre o estilo de 

interação do líder com os seus subordinados, não existindo um estilo único ideal. Deste modo, o autor 

demonstra uma preocupação com uma liderança eficaz, referindo que “um equilíbrio entre o estilo de 

comportamento do líder e a situação que o líder se encontra no momento de exercer influência.” 

(FIEDLER,1967 apud MARQUES, 2006, p.15). 
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Existem três variáveis principais que determinam se a situação é favorável ou não ao líder: as 

relações pessoais com os membros do grupo; o grau de estruturação da tarefa atribuída ao grupo; o 

poder e autoridade proporcionados pela posição do líder (exemplo: poder de contratar, despedir ou 

promover). Estas três dimensões foram integradas numa escala única que pode originar duas 

situações: mais favoráveis ao grupo ou menos favoráveis ao grupo (FIEDLER, 1969, pp.230-241). 

A situação é altamente favorável para o líder se o trabalho tiver um grau elevado de estruturação da 

tarefa, se aquele estiver numa situação de muito poder sobre o grupo (autoridade) e boa relação com 

os seus subordinados. A situação é extremamente desfavorável quando o grau de estruturação da 

tarefa é baixo, o líder encontra-se numa posição de poder enfraquecido (baixo) e há uma má ou fraca 

relação de poder com os seus subordinados (FIEDLER, 1969, pp.230-241). Este é um modelo 

bastante complicado como refere Gill (2006, p.47), mas que poderá ser entendido através do auxílio 

da Figura 8. 

Figura 8: Modelo Contingencial de Fiedler 

 

Fonte: Carmichael et al (2011, p.124) 

Fiedler afirma que se o líder tiver níveis elevados nas três variáveis que determinam se a situação é 

favorável ou não, este torna-se mais influente e terá um maior controlo. Os líderes orientados para a 

tarefa funcionam melhor em situações de extremos (mais favoráveis ou menos favoráveis), enquanto 

os líderes orientados para o relacionamento com os subordinados funcionam melhor em situações 

intermédias (nem muito favoráveis nem desfavoráveis) (FIEDLER, 1969, pp.230-241). 
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A teoria apresentada por Fiedler propõem-se identificar uma série de situações nas quais cada estilo 

de liderança tem a oportunidade de ter um melhor desempenho. É sugerido nesta teoria que cada 

líder tem um estilo de liderança relativamente estável e que a liderança tem tendência a ser efetiva 

quando o líder é colocado perante situações para as quais o seu estilo de liderança é mais eficaz ou 

quando as situações são adaptadas ao seu estilo de liderança. Desta forma, Fiedler sugere que 

torna-se complicado para um líder poder moldar-se a todas as diferentes variáveis situacionais, pois o 

líder normalmente tem uma matriz (estilo) de liderança definida e a estabilidade deste não permite 

uma elevada adaptabilidade (WATSON, 2010, pp.477-479), portanto é mais fácil a organização 

mudar de líder de acordo com a situação, do que o líder mudar o seu estilo de liderança de forma 

radical para se adaptar ao contexto (GILL, 2006, p.47; WRIGHT, 1996, p.50,88-89). 

Numa fase posterior, o modelo contingencial proposto por Fiedler apresenta os seguintes passos 

para que se atinja uma liderança efetiva: primeiro o líder deve definir os objetivos de forma clara em 

relação ao que se espera dos subordinados; seguidamente deve criar e promover recompensas para 

as melhores performances por parte dos subordinados quando os objetivos são atingidos; 

posteriormente, o líder deve remover os obstáculos que se colocam aos subordinados para que estes 

maximizem o seu desempenho; por último, o líder deve demonstrar a sua confiança e valorizar a 

habilidade dos seus subordinados (WATSON, 2010, p.478). 

As teorias contingenciais são muito similares às teorias situacionais e normalmente são englobadas 

numa só categoria, pois ambas partilham a visão de que não existe apenas um estilo correto no que 

diz respeito à liderança nas organizações, o estilo de liderança vai depender de fatores externos, 

situacionais ou contingenciais. 

Contínuo Autocrático-Democrático  

Criado por Tannenbaum e Schmidt, o contínuo autocrático-democrático (TANNENBAUM et al, 1973, 

pp.163-164) tem na sua essência uma crítica à ideia de apenas dois extremos sugerida pelas teorias 

behavioristas, isto é, a ideia de que ou existe uma liderança orientada para a tarefa, ou em oposição, 

orientada para a relação com os subordinados; ou se lidera através do estilo autoritário ou através do 

estilo democrático; ou o líder tem uma estruturação reduzida ou elevada ou o líder tem uma 

consideração reduzida ou elevada. Com o intuito de preencher o espaço de liderança, algures entre 

os dois extremos, e também afastando-se de uma ideia de dicotomia (ou preto ou branco), os autores 

criaram um contínuo que comporta vários outros estilos de liderança entre os extremos (SANDLER, 

2003, pp.64-65). 

Aceitando a existência de dois extremos a balizarem o seu contínuo de liderança, que são o estilo 

democrático: onde o líder partilha totalmente o seu poder de decisão com os seus subordinados; e o 

estilo autoritário: onde o líder toma a decisão individualmente, impondo a sua concretização, os 

autores desta teoria defendem que entre estes dois extremos encontram-se vários tipos de liderança 

intermédios (TANNENBAUM et al, 1973, pp.163-164), como se pode constatar na Figura 9.  
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Figura 9: O Contínuo dos Estilos de Liderança 
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Fonte: adaptado de Tannenbaum et al, (1973, p.164, p.167) 

Tannenbaum e Schmidt sugerem que o líder poderá permitir a utilização da liberdade por parte dos 

seus subordinados se as seguintes condições essenciais se verificarem: desejo de autonomia por 

parte dos subordinados, preparação adequada para a responsabilidade na tomada de decisão, 

elevado grau de tolerância no que respeita à ambiguidade, interesse na resolução dos problemas, 

perceção e identificação dos objetivos da organização e competência e capacidade para a resolução 

de problemas por parte dos subordinados. Adicionalmente, segundo os autores, o líder deve ter em 

atenção o tipo de organização, o grau de preparação dos subordinados para trabalharem em grupo, a 

complexidade do problema e a questão do tempo disponível para a resolução do problema 

(TANNENBAUM et al, 1973, pp.173-179; WRIGHT, 1996, p.48-49). 

Nos estudos realizados pelos dois autores, estes sugerem que o tipo de liderança representado pelo 

extremo democrático raramente é encontrado em organizações formais (SANDLER, 2003, p.65). 

Sugerem ainda que o estilo de liderança deverá ser escolhido pelo líder, mediante as situações ou 

condicionantes que se verifiquem, e que serão descritas de seguida. Um estilo mais autoritário é 

justificado e encarado por ambos (líder e subordinados) como o mais apropriado quando, ao 

problema colocado à organização, se impõe uma decisão rápida, como por exemplo uma emergência 

ou ocorrência inesperada. Um estilo mais persuasivo tende a ser mais vantajoso quando existe tempo 

para a tomada de decisão e quando a informação para a tomada de decisão é partilhada na sua 
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plenitude por todo o grupo. Um estilo mais consultivo deverá ser utilizado quando existe partilha de 

informação por todos, bem como um elevado grau de comprometimento, envolvimento, entusiasmo e 

motivação. Um estilo mais democrático é mais apropriado, ainda segundo os mesmos autores, 

quando se verificam as condicionantes descritas no estilo anterior com a única diferença de que deve, 

apenas, ser utilizado quando a natureza e responsabilidade da decisão for de tal forma importante 

para o grupo que os subordinados estão dispostos a participar efetivamente na decisão ou 

alternativamente, quando o líder está disposto a responsabilizar-se por uma decisão tomada em 

conjunto mesmo que esta não reflita a sua opinião pessoal (TANNENBAUM et al, 1973, pp. 173-179). 

Os autores desta teoria, apesar de descreverem os estilos de liderança presentes na Figura 9, bem 

como vários fatores situacionais e discutirem a sua importância, não avançam uma tipologia de 

problemas que podem ser resolvidos segundo um estilo de liderança concreto, não indicando qual 

dos sete estilos de liderança é o melhor para a resolução de cada problema limitando-se a sugerir ou 

um estilo mais democrático ou mais autoritário em determinadas situações. 

Em conclusão, os estudos realizados sugerem que existe uma clara ligação entre o estilo de 

liderança democrático e a satisfação no trabalho, todavia essa satisfação poderá não ser traduzida 

em produtividade. Seguindo este contínuo autocrático-democrático caberá ao líder definir qual o estilo 

de liderança que deverá adotar consoante a situação (HERSEY, 1980, p.72). Esta teoria tem 

bastantes semelhanças com os quatro estilos de liderança de Likert, mas inova pelo facto de não 

indicando de forma definitiva e restritiva a existência de três, quatro, cinco, seis ou sete categorias, 

apenas sugerir sete tipos de comportamento ao nível da liderança, aceitando que poderão existir 

muitos mais ao longo do contínuo dos estilos da liderança (Figura 9). Esta teoria, por outro lado, 

permite distinguir entre dois líderes com um estilo de liderança autoritário, pois através do contínuo 

podemos colocar os mesmos dois líderes em pontos diferentes e desta forma indicar qual deles tem 

um estilo mais autoritário dentro do estilo autoritário. 

Teoria Situacional de Hersey-Blanchard 

A teoria situacional de Hersey e Blanchard, é o modelo de liderança mais praticado no mundo atual. 

Estes autores defendem que “os líderes eficazes são capazes de adaptar o seu estilo de 

comportamento às necessidades dos liderados e à situação” (HERSEY et al, 1986, p.117). 

Hersey e Blanchard definiram quatro estilos de liderança: “determinar”; “persuadir”; “compartilhar”; 

“delegar”. Estes estilos são uma combinação entre comportamento de tarefa e de relacionamento, 

pressupondo-se que o estilo de liderança a aplicar aos indivíduos ou grupos será escolhido pelo líder 

com base no nível de maturidade demonstrado pelas pessoas subordinadas (HERSEY et al, 1986, 

p.185). Para os autores os indivíduos não são completamente maduros ou imaturos. O nível de 

maturidade irá depender da tarefa a realizar, função ou objetivo específico (HERSEY et al, 1986, pp. 

192-194). 
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Esta teoria utiliza as duas dimensões de Fidler, mas vai mais longe classificando as duas dimensões 

como alta ou baixa, consoante o atributo esteja presente de forma forte ou fraca. O estilo de liderança 

a aplicar irá ter em conta a classificação destas duas dimensões (HERSEY et al, 1986, p.192; 

MONTANARI et al, 2011, p.371; REGO, 2004, p.201): 

E1 - (Direção) - Elevada orientação para a tarefa e reduzida orientação para os subordinados;  

E2 - (Instrução) - Elevada orientação para tarefas e para os subordinados;  

E3 - (Apoio) - Reduzida orientação para as tarefas, elevada orientação para os subordinados;  

E4 - (Delegação) - Reduzida orientação quer para as tarefas, quer para os subordinados. 

Hersey e Blanchard ainda definem os seguintes quatro estádios de maturidade que iram ser 

importantes para a escolha do tipo de liderança a exercer por parte do líder: 

M1 - Maturidade baixa - os subordinados são incapazes e não têm vontade de assumir 

responsabilidades;  

M2 – Maturidade entre baixa e moderada - os subordinados mostram alguma vontade mas não se 

sentem preparados para assumir responsabilidades;  

M3 – Maturidade entre moderada e alta - os subordinados são capazes, mas não estão dispostos a 

assumir responsabilidades;  

M4 – Maturidade alta - os subordinados são capazes e querem assumir responsabilidades (HERSEY 

et al, 1986, pp.188-192). 

Para os autores os indivíduos passam por diferentes graus de maturidade e esse indivíduo não pode 

ser rotulado de maduro ou imaturo, pois essa condição pode mudar tendo em conta que as duas 

dimensões referidas anteriormente têm tendência a evoluir (MONTANARI et al, 2011, p.368). 
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Figura 10: Estilo de Liderança e Maturidade dos Subordinados 

 

Fonte: Hersey et al (1986, p.189) 

Através da Figura 10 e de acordo com as conclusões dos estudos efetuados por Montanari et al 

(2011, pp.377-378) pode entender-se que um grupo de subordinados que, mantendo uma sequência 

evolutiva, aumente o grau de maturidade dos seus indivíduos tende a aumentar os níveis de 

desempenho e de produção no trabalho, não apresentando na mesma proporção (em comparação 

com grupos com um grau de maturidade baixo) comportamentos de falta de cooperação, intrigas, 

disputa pela liderança e conflitos laborais. Desta forma, o papel do líder torna-se importante no 

sentido de obter a maior produtividade dos seus subordinados, fazendo uso dos vários estilos de 

liderança: delegar quando a maturidade dos liderados for alta (M4); compartilhar decisões quando a 

maturidade dos liderados for media/baixa (M3); persuadir quando a maturidade dos liderados for 

média/alta; determinar quando a maturidade dos subordinados for baixa.  

Teoria da Troca Líder-Membro 

A teoria da troca líder-membro ou LMX (Leader-Member Exchange), conceptualizada a partir dos 

estudos “Vertical Dyad Lynkage” desenvolvidos por Dansereau Cashman e Graen, define que o 

sucesso do líder é dinâmico e resulta de uma troca entre líder e os outros membros do grupo, neste 

caso seguidores ou subordinados. Os resultados de algumas pesquisas demonstram que o LMX está 

positivamente relacionado com o desempenho, satisfação, envolvimento e compromisso dos 

subordinados nas organizações (MARTIN et al, 2005; SCHRIESHEIM et al 1999 apud CABRITA, 

2010, p.15). O líder é o guia e cabe a este o estabelecimento dos objetivos, direção e orientação para 

se atingir o cumprimento do que foi inicialmente definido, porém, para a implementação das suas 

ideias, a influência exercida pela sua liderança terá de ser permitida, ou não, por parte dos outros 

membros do grupo. Desta forma, a liderança tem de ser encarada não como um facto consumado, 
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onde o líder dita e os subordinados obedecem, mas como uma relação entre líder e membros do 

grupo, onde o líder só exerce o seu poder de liderança quando o grupo permite, e onde a aceitação 

da liderança de forma incondicional (e consequentemente a liderança efetiva por parte do líder) vai 

depender de fatores que estão para além do comportamento, apenas do líder. Portanto, a teoria da 

troca líder-membro foca o seu estudo, não só, no comportamento do líder, mas também nas suas 

características, nas características de cada membro do grupo, na relação entre o líder e cada 

membro do grupo individualmente, bem como na relação entre líder e o grupo no geral. Segundo este 

modelo o estudo não poderá cingir-se apenas ao líder pois, o exercício de liderança por parte de um 

único líder poderá ser descrito de forma distinta por parte de cada membro do seu grupo, e o que 

origina essa distinção são as características de cada membro do grupo em grande medida o 

relacionamento psicodinâmico entre este e o líder. O termo relacionamento psicodinâmico e a 

essência da teoria psicodinâmica é a plena consciência por parte do líder de si próprio (motivos, 

emoções e forças internas) e dos outros, e do impacto que os seus comportamentos têm nos outros 

(GILL, 2006, pp.46-47). 

As interações de trocas nas relações entre líder subordinado podem assumir diferentes formas, mais 

especificamente: económica ou de outra natureza social. As trocas económicas caracterizam-se pela 

existência de um contrato onde está estipulado exatamente o que será trocado, como é o exemplo do 

contrato de trabalho onde o trabalho é trocado maioritariamente por uma importância monetária; as 

trocas de outra natureza não pressupõem um contrato e caracterizam-se pela oferta de “um favor” 

que cria um sentimento de confiança e gratidão e espera-se que este seja retribuído no futuro de 

forma não especificada previamente (CABRITA, 2010, p.16). Apesar de não ser especificada, a 

retribuição, espera-se que siga, por parte de quem a pratica, o critério da reciprocidade através de um 

princípio moral (ato positivo, desencadeia ato positivo). Deste modo, os subordinados que recebem 

apoio moral por parte do seu líder tendem a sentir-se constrangidos a responder com 

comportamentos valorizados pelo mesmo, como por exemplo: mais trabalho, mais empenho, maior 

lealdade, maior entusiasmo e melhores resultados (CABRITA, 2010, p.16). 

O autor George Graen, que foi responsável pelo desenvolvimento da teoria LMX, aprofunda o estudo, 

e avança que para além das trocas e relações psicológicas, acima descritas, as recompensas 

materiais e relações diádicas também tem grande impacto na qualidade da relação entre líder e 

membros do grupo (George Graen, 2003 apud CABRITA, 2010, pp.14-17), pois nem todos os 

subordinados são tratados da mesma forma, existindo uma preferência do líder por uns (in group), em 

detrimento de outros (out group), motivada por fatores como por exemplo idade, sexo, personalidade 

ou beleza como descrito por Bilhim (2001, p.347). 

O líder deverá fazer as suas escolhas para a formação (dos grupos ou) das díades tendo em atenção 

a competência, habilidade, maturidade, motivação, confiança e preparação para trabalho em grupo. 

Os colaboradores pertencentes a este grupo seleto (in group) são normalmente responsáveis por 

tarefas e responsabilidades que terão grande impacto para a organização e são estes que 

normalmente recebem mais apoio, atenção, ajuda e informações por parte do líder. Os colaboradores 
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que ficam de fora deste grupo são normalmente responsáveis por tarefas rotineiras e de pouco 

impacto para a organização, o comportamento do líder para com estes é impessoal e rígido 

(AMARAL et al, 2007, pp.43-47). O processo descrito anteriormente será o caminho a seguir caso o 

líder seja condicionado por questões temporais, mas se não existir qualquer condicionamento desta 

natureza, o ideal será, segundo esta teoria permitir a todos os colaboradores a entrada para o ”in 

group” fazendo com que todos os seus colaboradores se sintam parceiros no alcance de resultados 

positivos para a organização pois este é cenário mais benéfico para o líder e para a organização 

(AMARAL et al, 2007, pp.43-47). 

Os dados referem que os indivíduos que pertencem ao “in group” mostram maior afeto, lealdade, 

contribuição e respeito profissional (AMARAL et al, 2007, p.45) realização, produtividade e satisfação 

e menos saídas do trabalho (BILHIM, 2001, p.347). 

Teoria Condutora de Objetivo 

A teoria condutora de objetivo desenvolvida por Robert House, parte dos estudos da Universidade de 

Ohio, teve a sua origem em 1973 e foi revista precisamente no ano seguinte. Esta teoria defende que 

o líder deve funcionar como um agente motivacional sobre os seus subordinados através de um 

comportamento que inspire e dê o exemplo e facilite a realização dos objetivos da organização. Se o 

subordinado acreditar que do seu alto nível de empenhamento resultará numa alta performance e 

essa performance contribuirá decisivamente para a produção e realização da tarefa ajudando a 

organização a alcançar os objetivos, então ele irá trabalhar arduamente para isso. Se os resultados 

não forem os desejados, isso levará à desmotivação que origina a falta de empenhamento e 

consequentemente desleixo pelo trabalho. Os resultados negativos podem, segundo House, redundar 

em perda de prestígio no seio da organização. Para que os objetivos sejam cumpridos e o trabalho 

resulte positivamente por parte da organização o comportamento do líder tem grande influência 

(HOUSE et al, 1974, p.31). House identifica e examina quatro tipos de comportamento por parte do 

líder que poderão ter impacto sobre o processo de motivação que originará maior ou menor 

produtividade por parte dos subordinados, estes são: Diretivo; Apoiante; Participativo; e Orientado 

para a Realização (BRYMAN, 1986, pp.137-147; HOUSE, 1996, pp.326-327). 

Liderança Diretiva (ou instrumental): nesta forma de liderança o comportamento do líder foca-se 

sobretudo na imposição das tarefas tendo estas um alto nível de estruturação. O líder assegura uma 

sistemática clarificação de qual é o comportamento expectável por parte do subordinado pelo líder, 

como deverá ser efetuado o trabalho passo a passo, tendo um comportamento autoritário sobre os 

subordinados (HOUSE, 1996, pp.326-327). 

Liderança Apoiante: nesta forma de liderança o comportamento do líder centra-se na ajuda e apoio 

aos subordinados, quer a nível do seu bem-estar, quer a nível do seu status. O líder tende a 

comportar-se de forma amigável e no sentido de criar e manter laços sentimentais com os seus 

subordinados, estimulando a comunicação no sentido de fazer com que os subordinados percebam a 

importância que têm para o sucesso da organização. Este tipo de liderança terá um efeito mais 
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positivo no nível de satisfação em subordinados que trabalhem em tarefas frustrantes, stressantes e 

rotineiras. Quando estas condições não se verifiquem este tipo de liderança não terá grande efeito 

(HOUSE, 1996, pp.326-327). 

Liderança Participativa: nesta forma de liderança o comportamento do líder é consultivo para com 

os subordinados, procurando o comprometimento e envolvimento de todos na realização dos 

objetivos da organização através da partilha de responsabilidades, no que respeita à tomada de 

decisão. Esta forma de liderar é baseada em três possíveis razões explicativas: as pessoas que 

produzem gostam de ser informadas, e através da informação, neste caso, os subordinados poderão 

ter um maior conhecimento da tarefa em que estão envolvidos e desta forma perceber qual a 

importância que tem para o resultado final, sentimento esse que cria motivação; através da liderança 

participativa os subordinados têm a oportunidade de escolher, em última instância, os objetivos que 

valorizam mais e nestes trabalharem, por gosto e não por obrigação; por último, a liderança 

participativa cria envolvimento e autocontrole dos subordinados sobre o seu próprio trabalho; deste 

modo, estes não sentem que se não atingirem os resultados definidos à partida, a responsabilidade 

será de outrem, pois também serão responsabilizados (HOUSE, 1996, pp.326-327). 

Liderança Orientada para a Realização: nesta forma de liderança o comportamento do líder foca-se 

na fixação de objetivos que à partida são difíceis de atingir. Porém, o comportamento do líder, através 

da motivação e comunicação, faz com que os subordinados acreditem que é possível atingir os 

objetivos propostos pelo líder e concretizem os mesmos. A Liderança Orientada para a Realização 

obriga o líder a uma maior comunicação e motivação e estas criam uma maior confiança nos 

subordinados levando a que estes, por vezes, acreditem em metas que se julgavam impossíveis de 

início. Este tipo de liderança tem mais impacto em grupos de subordinados cujo trabalho é menos 

estruturado, não repetitivo e orientado por objetivos; quando estes fatores não se verificam o impacto 

é praticamente inexistente (HOUSE, 1974, pp.19). 

Segundo a teoria condutora de objetivo, cada um destes quatro tipos de comportamento de liderança 

terá um impacto significativo, quer na performance dos subordinados, quer na sua satisfação no 

trabalho. Porém, estas são dependentes de dois fatores situacionais: as características dos 

subordinados, isto é, House explica que as características dos subordinados afetam a sua perceção 

no que respeita à sua satisfação em relação ao comportamento do líder; desta forma, o 

comportamento do líder poderá ser fonte para uma imediata insatisfação ou um instrumento para a 

satisfação no futuro, conforme seja percebido como bastante autoritário ou menos controlador; e as 

condicionantes do meio organizativo, isto é, a natureza, história e cultura de cada organização, 

poderá ter um maior ou menor grau de estruturação das tarefas na organização, o sistema 

organizacional mais formal ou informal, hierarquização da organização o que vai afetar a a satisfação 

em relação ao líder (HOUSE, 1974, pp.59; HOUSE, 1996, pp.323-328; BRYMAN, 1986, pp.137-147). 

Portanto, esta teoria defende que o comportamento do líder é motivacional, pois os subordinados 

aceitam ou não melhor a liderança conforme relacionem que a liderança possa ou não contribuir para 

a sua realização imediata ou futura (BILHIM, 2001 pp.347-348). 
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Modelo do Líder-Participação 

O modelo do líder-participação proposto por Victor Vroom e Philip Yetton (VROOM et al 1973) é um 

modelo mais recente e descreve a importância do grau de participação que os subordinados devem 

ter na tomada das decisões para estas serem mais eficientes e eficazes em contraposição a um estilo 

mais autocrático utilizado anteriormente, apoiado pela liderança científica, Taylorismo (BILHIM, 2001, 

pp.32-35; VROOM et al, 1973, pp.10-11). Os autores sugerem que, para além da qualidade e 

eficiência nos processos de decisão tomados pelo líder, este modelo conduz a um maior nível na 

obtenção de resultados desejados e a uma maior satisfação no trabalho por parte dos subordinados 

(VROOM et al, 1988, pp.18-19). 

O modelo define uma série sequencial de regras complexas (tipo árvore de decisão) que devem ser 

seguidas para se determinar a forma e o grau de participação desejados na decisão a tomar pelo 

líder, a Figura 11 enuncia os estilos de liderança e a sua respetiva definição avançada pelos autores: 

Figura 11: Processos de Decisão do Modelo Vroom e Yetton 

Estilos de liderança: Definição: 

AI – Autocrático I O líder toma sozinho a decisão.  

AII – Autocrático II O líder decide sozinho, embora recorra aos 

subordinados solicitando informação, não 

referindo qual o problema a resolver.  

CI - Consultivo I O líder consulta os subordinados 

individualmente, descreve o problema, e 

solicita ideias e recomendações. A decisão 

final é do líder.  

CII – Consultivo II O líder consulta os subordinados em grupo, 

recebe sugestões e recomendações, 

cabendo-lhe a decisão final.  

GII - Grupo II O líder reúne-se com os subordinados para 

discutir a situação. A decisão é conjunta. 

Fonte: Adaptado de (BILHIM 2001, pp.349-351); (VROOM et al, 1973, p.13) 

Posteriormente, foi adicionado, pelos autores, já contando com o contributo de Arthur Jago, mais um 

estilo de liderança (DI), que corresponde a um estilo Liberal ou “Laisser-Faire”, neste, o líder delega 

não só o poder de decisão, mas mais do que isso, delega também o próprio problema (normalmente 

a apenas um dos subordinados), neste caso o líder nem sequer envolve-se no problema e aceita 

qualquer que seja a decisão tomada (VROOM et al, 1988, p.35).  
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O líder deverá decidir qual o estilo de liderança mais eficaz com base em algumas questões como por 

exemplo a qualidade, a racionalidade da decisão, a aceitação ou comprometimento dos subordinados 

para executar a decisão eficazmente, o tempo que é gasto a decidir (BILHIM, 2001 pp.249-351; 

VROOM et al, 1973, pp.32-35). 

2.3.4 “Novas” Teorias da Liderança 

Visão, carisma, transacional e transformacional são palavras-chave para a “nova” vaga a nível teórico 

no que diz respeito à liderança. O conceito de “liderança transformacional” foi introduzido 

originalmente por Downton em 1973, porém, foi Burns, em 1978, quem descreveu o conceito e o 

relacionou a um outro importante conceito, “liderança transacional” (GILL, 2006, p.50). O processo de 

“liderança transformacional” ocorre, basicamente, quando o líder e os seguidores estão em sintonia e 

ambos se motivam um ao outro com o propósito de alcançar um objetivo comum e este pode ser 

descrito como um propósito superior. O processo de “liderança transacional” ocorre quando existe 

uma transação ou troca entre líder e seguidores, como por exemplo o líder proporcionar recompensas 

materiais ou psicológicas a troco de trabalho e empenho dos seguidores para a realização dos 

desejos e objetivos do líder, mas normalmente sem um comprometimento total (BURNS, 1978, p.20). 

Durante a década de oitenta e noventa e, depois de um período onde a liderança foi alvo de muitos 

estudos e tendo estes, originado inúmeras e diferentes teorias, esta temática deixou de ser tão 

abordada a nível científico e verificou-se mesmo um regresso ao passado através das teorias 

implícitas da liderança que são bastante influenciadas pela teoria dos traços do líder (BILHIM, 2001 

pp.349-351). Neste campo destacam-se duas teorias importantes, a teoria da atribuição da liderança 

e a teoria da liderança carismática. 

A teoria da atribuição da liderança tenta compreender as pessoas fora de uma estrutura de causa-

efeito. No que diz respeito à liderança, esta é apenas uma atribuição que as pessoas fazem acerca 

de outro indivíduo. Desta forma, as pessoas caracterizam o líder com base em certos traços como: 

inteligência, aptidão verbal, personalidade, agressividade, compreensão e engenho (BILHIM, 2001, 

p.351). 

À luz desta teoria, os líderes que se destacam através da posse destas duas características: forte 

capacidade de iniciativa e consideração elevada por parte dos subordinados, são vistos pelas 

pessoas como sendo os melhores líderes, independentemente das diferentes situações. “As 

conclusões de estudos, recentes, sobre a personalidade de certos líderes empresariais e políticos 

indicam que o líder “heróico” é visto como alguém que assume uma causa difícil e impopular, e que 

com determinação e persistência acaba por ter sucesso” (IDEM). 

A teoria da liderança carismática é uma continuação da teoria anterior, esta defende que os 

seguidores atribuem ao líder capacidades heróicas e extraordinárias. Ao nível da liderança 

carismática esta teoria distingue: líder transacional que guia e motiva rumo a metas estabelecidas 

atribuindo tarefas; e líder transformacional que inspira os seguidores a transcenderem-se a favor da 
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organização, levando à obtenção de esforços adicionais por parte de cada um para objetivo 

organizacional (BILHIM, 2001, p.352; JORGE et al, 2005, pp.39-70). 

Robert House enumerou três características de um líder carismático: confiança, convicção e domínio 

(HOUSE, 1977 apud GILL, 2006, p.50). Waren Bennis, após estudar 90 dos mais importantes líderes 

dos E.U.A. afirmou que todos eles têm quatro características em comum: forte visão, capacidade de 

comunicar de forma clara e de receberem pronta adesão dos seguidores, consistência, e todos eles 

conhecem os seus pontos fortes e utilizam-nos (BENIS et al, 1997 apud GILL, 2006, p.50). Conger e 

Kamungo (Universidade de McGill) deram o seu contributo sugerindo que os líderes carismáticos 

apresentam as seguintes características: autoconfiança, visão, capacidade de comunicação, fortes 

convicções, comportamento algo fora dos padrões normais, serem reconhecidos como 

“revolucionários” (criam mudanças) e sensíveis à envolvente (CONGER et al, 1988, apud BILHIM, 

2001, p.352). 

Ao contrário da inicial teoria dos traços do líder, atualmente poucos pensam que a liderança é inata, a 

maioria acredita que a liderança pode ser ensinada e trabalhada. 

Deve-se destacar também o papel de Robert Quinn, este classifica os líderes com base em quatro 

papéis contrastantes que estes possam assumir: visionário preocupado com a inovação; motivador 

preocupado em motivar a equipa; analisador concentrado na eficiência; supervisor preocupado com a 

performance. Destes, os dois primeiros são líderes transformacionais e os dois últimos transacionais 

(QUINN, 1996 apud BILHIM, 2001, pp.354-355). 

Gill (2006, p.54) refere que os mais importantes líderes são frequentemente descritos como 

carismáticos, como por exemplo Ghandi, Churchill, Kennedy, Mandela… (CARMICHAEL et al, 2011, 

p.125): estes atraem e inspiram os seus seguidores, sendo descritos por estes como alguém em 

quem se pode confiar quer a nível de valores quer a nível de atingimento de objetivos da 

organização. Para além de inspirarem a organização interiormente (subordinados), inspiram e atraem 

também o exterior (shareholders, investidores, apoiantes) quer em períodos de êxito, quer em 

períodos de crise, sendo associados ao sucesso. Este tipo de líder pode ser encontrado em todos os 

níveis da organização, porém, existe uma correlação muito mais forte no que diz respeito aos cargos 

de topo da mesma (GILL 2006, p.54). 

Max Weber, sociólogo alemão, contribuiu fortemente para o estudo da liderança carismática 

(WEBER, 2004, pp.323-356). Para se perceber o impacto do seu contributo, é necessária uma 

introdução prévia para salientar que Weber introduziu o conceito de burocracia, que pode ser 

traduzida numa forma de organização regida por uma hierarquia de autoridade e um sistema de 

regras especificamente definido sob forma escrita, na mesma altura em que outros teóricos, como 

Ford e Fayol (finais do século XIX e início do século XX). Porém, Weber distingue-se dos outros pois 

era essencialmente um teórico (sociólogo) não tendo aplicado as suas ideias, assumindo uma 

posição de líder, no terreno tal como os outros dois como aponta Cole (2004, p.25). Na sua análise às 

organizações, Weber identificou três tipos base de legitimação da autoridade: tradicional, onde a 
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legitimação da autoridade provém dos costumes; racional-legal, onde a legitimação nada tem a ver 

com a liderança ou hierarquia, mas sim com as regras e procedimentos estabelecidos na 

organização; e carismática, onde a legitimação da autoridade provém da confiança nas qualidades 

pessoais e de trabalho do líder, sendo demonstrado através da lealdade e apoio incondicional ao líder 

(COLE, 2004, pp.25-26; WEBER, 2004, pp.331-355). No que respeita a esta matéria apenas a 

legitimação da autoridade carismática interessa. O carisma, como legitimação da autoridade, é 

descrito primariamente como uma relação social entre líder e seguidores que resulta de qualidades 

pessoais extraordinárias por parte do líder, mas que requer uma validação constante e contínua ao 

longo do tempo por parte dos seguidores. A avaliação dessa validação pode ser medida com base no 

grau de devoção para com as extraordinárias capacidades, heroísmo, carácter exemplar, 

comprometimento e realização das tarefas ordenadas pelo líder. Weber defende que o carisma é um 

processo de influência (líder) e comprometimento (seguidores) que é precisamente o oposto 

identificado na burocracia tradicional. 

Uma visão mais contemporânea da liderança carismática defende que, ao contrário do que Weber 

sugere, o carisma não é um atributo possuído de forma unilateral pelo líder mas que é consequência 

do relacionamento entre líder e seguidores (HOUSE, 1977, 189-207), desta forma, o carisma deve 

ser exercido pelo líder mas ao mesmo tempo permitido pelos seguidores. 

Ao nível da liderança carismática encontramos inúmeros exemplos a nível nacional. Esse é o caso do 

líder da Delta Cafés, o Comendador Rui Nabeiro, presidente do grupo desde 1961 e visto como um 

herói na cidade de Campo Maior, onde se situa aliás, a fábrica do grupo que trabalha no ramo dos 

cafés e emprega a maioria da população da cidade. Outro líder a nível nacional é o Engenheiro 

Belmiro de Azevedo, fundador do grupo SONAE e que transformou esta organização num dos 

maiores grupos empresariais portugueses. 

Teoria da Liderança Transacional Vs. Transformacional 

A liderança transacional e transformacional e suas teorias estão muito ligadas à liderança carismática 

como sugerem muitos autores (BILHIM, 2001, pp.351-353; CARMICHAEL et al, 2011; pp.125-129; 

GILL, 2006, pp.51-54; JORGE et al, 2005, pp.39-70). 

Como foi descrito anteriormente, os conceitos foram definidos e explicados pela primeira vez pelo 

especialista em liderança e biógrafo, Burns (1978). O autor descreve os líderes transformacionais 

como aqueles que inspiram os seus seguidores a atingir resultados extraordinários e durante este 

processo desenvolvem a sua própria capacidade de liderança (BURNS, 1978, p.20). Estes são 

capazes de mudar positivamente os comportamentos, perceções, expectativas, aspirações e 

motivações dos seus colaboradores, através da sua personalidade, traços, visão, valores e 

entusiasmo (CARMICHAEL et al, 2011, p.125). Os líderes transformacionais conseguem aliar as 

necessidades genuínas dos seus seguidores com os seus próprios objetivos, os objetivos do grupo e 

da organização no seu todo; têm uma verdadeira preocupação com a satisfação dos seus seguidores 

sendo que na escala da hierarquia das necessidades de Maslow (tema tratado no ponto 2.3.5 
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Conceitos Relacionados com a Liderança) almejam a satisfação das necessidades presentes no topo 

da pirâmide (necessidades de autorrealização), procuram obter total comprometimento por parte dos 

seguidores desenvolvendo um relacionamento de estimulação mútua, promovendo uma elevação da 

motivação e da moral constantemente, como resultado ambas as partes saem a ganhar, bem como a 

organização (BEEREL, 2009, p.68). Huang et al (2011, p.870) defende a existência de três estilos de 

líder transformacional: carismático, estimulador intelectual e outro mais preocupado com a 

consideração individualizada. No seu estudo, o autor indica que o estilo mais identificado nos líderes 

é o carismático, sendo este o mais eficaz na implementação da mudança organizacional e o que tem 

mais impacto (positivo) na performance organizacional. 

Burns (1978, p.19) define a liderança transacional como estando no extremo oposto à liderança 

transformacional. Os líderes transacionais tendem a não terem preocupações em relação à 

motivação intrínseca e emocional dos seus seguidores, tendo uma perspetiva mais restringida a este 

nível, onde uma ação gera uma consequência. Para isso utilizam a troca como meio preferencial de 

liderança, como por exemplo a troca de recompensas financeiras por trabalho ou a troca de 

estabilidade e segurança em troco de votos, desta forma não conseguem extrair o máximo de 

empenho e comprometimento por parte do seguidor (extra mile). Apesar de parecer defender a 

liderança transformacional, e a esta dar muito mais ênfase, ao invés da liderança transacional, Burns 

não rejeita a última, e defende que, em certas ocasiões esta é a mais adequada (BURNS, 1978, 

pp.20-46). Beerel (2009, pp.68-69) aponta o exemplo de organizações muito grandes onde o líder é 

responsável por um grande número de seguidores, e a este seja impossível conhecer todos; ou por 

exemplo, num momento de grave crise, originada subitamente; ou quando um ou vários seguidores 

demonstram explicitamente que não desejam ser inspirados, estimulados ou desenvolvidos através 

do mentoring; nos casos descritos anteriormente a melhor forma de tirar o máximo partido dos 

subordinados é através de trocas, segundo o autor. 

Contemporaneamente são vários os autores que defendem um estilo de liderança transformacional 

ao invés do transacional (BEEREL, 2009, pp.68-69; BILHIM, 2001, p.350-352; CARMICHAEL et al, 

2011, p.125; HUANG et al, 2011, pp.866-868), um deles é Bass que, aprofundando as ideias de 

Burns, desenvolveu a teoria que atualmente é descrita como Liderança Transformacional de Bass. De 

acordo com o autor, a liderança transformacional pode ser definida com base no impacto que esta 

tem nos seguidores, sugerindo que para isso se deve ter em conta fatores como o respeito, confiança 

e admiração. Bass defende que existem quatro diferentes componentes na liderança transformacional 

que são críticos, estes são conhecidos como 4i’s (intellectual stimulation, individualized consideration, 

inspirational motivation, idealized influence): 

Estimulação intelectual: o líder transformacional não só muda o status quo como encoraja e incute 

a criatividade e inovação nos seus seguidores sensibilizando-os para a exploração de novas formas 

para resolver problemas através da inovação e novas oportunidades para aprender. 

Consideração individualizada: o líder transformacional envolve os seus seguidores oferecendo 

ajuda e encorajando de forma individualizada. De forma a promover a entreajuda, o líder mantém os 
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meios de comunicação abertos, entre todos os membros, para que os seguidores se sintam à 

vontade para partilhar ideias e soluções, estas são reconhecidas e valorizadas pelo líder quando 

positivas. 

Motivação inspiracional: o líder transformacional motiva e inspira os que estão à sua volta, 

promovendo a visão do grupo e desafiando os seus seguidores a conseguirem os seus objetivos 

através da sua paixão e exemplo. 

Influencia idealizada: o líder transformacional serve como exemplo a seguir para os seus 

seguidores. Através do respeito, confiança, ética, valores, conduta e admiração pelo líder, os 

seguidores interiorizam e partilham a sua visão e ideais contribuindo para a obtenção dos objetivos 

da organização. 

Reflexão acerca das Teorias da Liderança 

A liderança e as suas teorias têm sido estudadas, discutidas e aprofundadas por diversos autores ao 

longo do tempo. Efetuando uma retrospetiva, constatamos que existem tendências marcantes 

(“escolas” de pensamento) ao longo do tempo que influenciaram a forma como se descrevia e 

analisava o exercício da liderança. Prova disso, é a forma como as várias teorias podem ser 

agrupadas, neste caso, teoria dos traços do líder, seguindo-se as teorias behavioristas, teorias 

contingenciais ou situacionais e “novas” teorias da liderança. 

Inicialmente, a teoria dos traços do líder procurou descrever as características que deveriam estar 

presentes no bom líder, valorizando especialmente capacidades intrínsecas do líder, isto é, 

capacidades pessoais e características de personalidade que deveriam nele estar presentes. Esta 

teoria peca, sobretudo, por ser redutora neste ponto de vista, pois centrava-se quase em absoluto no 

líder esquecendo tudo o resto, desde a envolvente, às características dos subordinados, até mesmo à 

correlação entre a presença das características enunciadas como “pertença” dos grandes líderes ao 

exercício da liderança eficaz por parte dos mesmos. Para além disso, esta teoria defende que a 

liderança é inata, isto é, já se nasce líder e portanto estes não se podem formar, o que é uma ideia 

que tem sido abandonada por muitos autores contemporâneos (poucos defendem que todas as 

características que definem um líder efetivo nascem com o líder e não se modificam durante a vida), 

por outro lado, esta ideia parece opor-se a muitos autores que caracterizam a sociedade atual como a 

sociedade do “conhecimento”, onde a aprendizagem é contínua ao longo da vida; outro facto que a 

esta ideia se opõe, é a circunstância de existirem imensos casos de líderes que numa determinada 

empresa e num determinado contexto têm sucesso e noutras situações fracassam, como foi por 

exemplo, o caso de Steve Jobs ao longo da sua vida. Posteriormente verificou-se que esta teoria não 

era a melhor no sentido de descrever o fenómeno da liderança e o pensamento centrou-se, não nas 

características, mas sim no comportamento (teorias behavioristas) do líder, surgindo muitas teorias 

impulsionadas pelos estudos das Universidades Norte Americanas que se apoiavam em dados 

empíricos. O enfoque, sensivelmente a partir da década de cinquenta, não se centrava no que o líder 

era, mas sim no que o líder fazia; podemos afirmar que esta teoria era mais completa que a anterior, 
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pois explicava melhor o fenómeno de liderança apoiada na identificação de determinados modelos ou 

estilos de comportamento adotados pelo líder que ainda hoje são tidos em conta no estudo da 

liderança. Os estilos de liderança descritos por Blake e Mouton na sua grelha de gestão, que são uma 

continuação dos estudos realizados pela Universidade de Ohio (que chegaram a conclusões similares 

aos estudos realizados pela Universidade de Michigan) podem ser descritos como muito próximos 

dos estilos enunciados por Hersey e Blanchard e por Robert House na sua teoria condutora do 

objetivo, logicamente, com a diferença de que os três últimos autores nas suas duas teorias já 

reconhecem a influência de fatores situacionais e inovaram nas suas teorias com a implementação de 

outras variáveis que influenciavam a liderança, no caso de Hersey e Blanchard o nível de maturidade 

que os subordinados detêm e no caso de House o papel motivador do líder. Ainda no que respeita a 

pontos de contacto, o contínuo de liderança de Tannenbaum e Schmidt também tem similitudes 

comparativamente aos quatro estilos de liderança descritos por Likert e aos estilos de liderança 

identificados pelo modelo do líder-participação. É até possível identificar os estilos de liderança 

enunciados pelas últimas duas teorias em pontos específicos ao longo do contínuo. As teorias 

behavioristas (seus autores) tiveram a importância de rebater pela primeira vez a ideia de que já se 

nasce líder (defendida pela teoria dos traços do líder), defendendo o oposto, que a liderança pode ser 

aprendida, trabalhada e melhorada ao longo da vida. Basicamente as teorias behavioristas 

centraram-se, como foi dito anteriormente, no comportamento do líder, mais especificamente em dois 

aspetos: as funções do líder (relacionada com a tarefa ou com as pessoas) e os estilos de liderança 

por si exercidos (desde o autoritário ao participativo ou democrático). 

As teorias contingenciais e situacionais surgem quase como consequência da identificação dos vários 

estilos de liderança apontados pelas teorias da corrente anterior, já que estas, apenas identificaram 

os estilos de liderança não conseguindo indicar qual deles era o melhor. As várias teorias 

contingenciais e situacionais introduziram o fator contingência/situação para explicar que o melhor 

tipo (estilo) de liderança depende de condicionantes externas ao líder, fatores situacionais. A sua 

vantagem, em relação às teorias behavioristas, reside no facto de apontarem uma série de 

condicionantes, assim como o melhor estilo de liderança tendo em conta as mesmas, como por 

exemplo a importância do envolvimento dos subordinados nas tomadas de decisão e na adoção de 

um determinado estilo de liderança por parte do líder, na teoria defendida por Victor Vroom e Philip 

Yetton. Os autores das teorias contingenciais e situacionais partilham da ideia defendida pelos 

autores das teorias behavioristas no que respeita à possibilidade de aprendizagem por parte do líder. 

As “novas” teorias da liderança partem da base introduzida pela teoria dos traços do líder e como tal 

têm bastantes semelhanças com esta, defendendo que existem traços que estão frequentemente 

associados aos líderes de sucesso, traços expostos anteriormente, como por exemplo a 

autoconfiança, a persistência, a forte capacidade comunicativa e motivacional, a capacidade para 

manter a sua visão mesmo perante a adversidade. Os autores desta teoria provam através de 

estudos empíricos que existem certas características que habitualmente estão presentes nos grandes 

líderes, mas uma crítica que se pode apontar é que o facto de estas estarem presentes no líder não 

é, por si só, sinónimo de liderança efetiva. Outra das inovações das “novas” teorias da liderança é o 
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reconhecimento de que apesar de existir uma predisposição para a presença de alguns traços 

psicológicos, a maior parte das competências respeitantes ao exercício de uma boa liderança podem 

ser aprendidos ao longo da vida, algo que se enquadra melhor na perspetiva de sociedade do 

“conhecimento” defendida por muitos autores contemporâneos. A teoria da liderança carismática, que 

ganhou fulgor nesta “nova” vaga de teorias, inspira-se em autores que remontam ao final do século 

XIX e início do século XX e apoiando-se precisamente em ideias defendidas por Max Weber, por 

exemplo, no que respeita à autoridade e poder com base no carisma. A liderança carismática, 

apoiada nas qualidades especiais do líder, pode ser relacionada com qualquer estilo de liderança 

identificado ao longo do contínuo de Tannenbaum e Schmidt e é interessante perceber que o carisma 

é difícil de explicar mas faz com que os subordinados sigam o líder de forma incondicional muitas 

vezes contra inúmeras adversidades. Líderes como Gandhi ou Hitler têm em comum o facto de 

ambos terem sido líderes carismáticos apesar da reconhecida diferença em quase tudo o resto; é 

difícil explicar o facto de os dois terem pontos de vista tão diferentes do ponto de vista social e ao 

nível do estilo de liderança (no contínuo de liderança de Tannenbaum e Schmidt ambos estariam em 

extremos opostos, democrático e autoritário, respetivamente), mas ambos serem líderes que através 

do seu carisma conseguiram que milhares de indivíduos os seguissem. Através deste exemplo 

verificamos que, definitivamente, não existe um estilo de liderança mais capaz, pois existem inúmeros 

fatores que também influenciam a efetividade da liderança. Através deste mesmo exemplo, 

chegamos à conclusão que, do ponto de vista da organização, não chega apoiar a liderança num 

estilo transacional apenas, mais do que isso, atualmente, exige-se um estilo de liderança 

transformacional, no sentido de, não só satisfazer as necessidades dos seguidores mas superar 

essas mesmas expetativas para que estes ajudem na obtenção de resultados positivos para a 

organização.  

Apesar de algumas contradições no que respeita às correntes teóricas ao longo do tempo, pode-se 

afirmar que todas elas tiveram, e continuam a ter, a sua importância e todas elas contribuíram para o 

enriquecimento do conhecimento acerca dos aspetos relacionados com a liderança, desta forma, 

deve-se enquadrar as diferentes perspetivas e analisá-las segundo o tempo em que se 

popularizaram. Reconhecendo a importância de cada perspetiva através da qual se pode estudar as 

teorias da liderança, estas devem ser analisadas de forma complementar, pois o conhecimento de 

cada uma das teorias permite uma visão mais clara do papel que o líder deve ter para atingir a 

liderança efetiva e eficiente.  

2.3.5 Conceitos Relacionados com a Liderança 

Neste capítulo serão definidos determinados conceitos que estão diretamente ligados à liderança e 

que diretamente interessam ao estudo empírico desenvolvido no âmbito desta dissertação. Por este 

motivo merecem ser rigorosamente determinados, primeiramente, para subsequentemente serem 

explicados de forma resumida. 
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Comunicação 

Em todas as relações que se estabelecem entre as pessoas e entre os membros de um grupo existe 

um processo mais ou menos formal de comunicação e de transmissão de informação. É o processo 

de comunicação que permite ao Homem, estabelecer relações sociais, manifestar desejos, emoções, 

partilhar conhecimentos e aprender. O processo de comunicação, que pressupõe basicamente a 

existência de uma fonte (emissor) mensagem, canal e recetor, ocorre sempre que alguém procura dar 

a conhecer uma determinada informação ou dado e os envia através de códigos convencionados por 

um canal de transmissão para uma segunda ou terceira pessoa. Como se pode depreender o sistema 

de comunicação possui quatro características fundamentais: exige um emissor e recetor, uma fonte 

de informação, utiliza um canal de transmissão, um código convencionado utilizado e aceite por 

emissor e recetor da mensagem, como se pode contatar através do auxílio da Figura 12. O processo 

de comunicação é essencial para que duas ou mais pessoas se entendam, para que as pessoas 

interajam umas com as outras e para que a sociedade tenha um sentido de conhecimento do que é e 

do que tem de fazer (JORGE et al, 2005, p.39). 

Figura 12: Elementos do Processo de Comunicação 

 

Fonte: Kotler (1996, p.514)  

O conceito de Comunicação Organizacional vem ganhando cada vez mais importância atualmente, 

servindo para desenvolver o quadro de referência comum da organização, visando a promoção e 

consolidação da identidade da organização, a criação e definição de uma imagem externa, a 

promoção e consolidação do posicionamento identificativo da organização (o logótipo, a marca, as 

cores da organização) e mais importante, do ponto de vista deste trabalho, é através da comunicação 

que as organizações (líderes) conseguem agir ou exercer influência sobre os seus colaboradores 

(subordinados). Para que exista comunicação devem ser assegurados um conjunto de princípios que 

permitam a qualidade da mesma, como a clareza, a coerência, a adequação a oportunidade, a 

adaptabilidade e o interesse do recetor (JORGE et al, 2005 p.39-40). 

No que diz respeito à comunicação, existem algumas barreiras (obstáculos) que devem ser tidas em 

conta, pois afetam negativamente a eficácia da comunicação, como por exemplo: o emprego de 

código não adequado, falta de clareza, mensagens não desejadas, várias fontes concorrentes, 

fatores psicológicos e sociais, limitações da capacidade do recetor, distração, má interpretação, canal 
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inadequado, canais sobrecarregados e distorção por intermediários (JORGE et al, 2005, p.40-41), 

portanto estes fatores, que são descritos como ruídos, dificultam, ou tornam impossível a 

comunicação como está presente na Figura 12. 

Existem três tipos de comunicação nas organizações. A mais utilizada é a comunicação através do 

uso da palavra (falada), que pode ser formal ou informal, é a mais utilizada porque é a mais rápida, 

através desta, a informação pode ser entendida durante o diálogo e permite feedback instantâneo. A 

comunicação escrita também é muito importante dentro das organizações, pois tem mais força e 

poder, normalmente é mais clara e precisa que a anterior, os membros da organização despendem 

grande parte do seu tempo exprimindo ideias e passando informação sobre a forma de memorandos, 

e-mails, cartas, relatórios, formulários. Existe também a comunicação não verbal, que poderá 

acompanhar a mensagem falada ou escrita, como por exemplo os gestos, postura corporal, timbre de 

voz, entoação. A comunicação pode ainda assumir a forma de símbolos dentro das organizações, o 

vestuário utilizado no trabalho (uniforme), a hierarquia organizacional, o nome de família ou a forma 

específica como a mensagem (informação) é escrita no sentido de adicionar mais ou mesmo outro 

significado (LARUCCIA, 1999, p.4). Deste modo, a comunicação não verbal pode ser considerada 

como sendo toda a comunicação que não é escrita ou falada. 

Atualmente as organizações têm de dedicar uma especial atenção ao sistema de comunicação 

interna para que se institua uma ordem internamente, para que exista sintonia das ações 

desenvolvidas no seu seio, e integradas através de uma linha orientadora que define o papel que 

cada um tem na organização. Desta forma, a comunicação interna não deve ser vista somente como 

a circulação de informação para dar a conhecer o que deve ser feito, como deve ser feito e quem faz 

o quê; deve ser mais do que isso, promovendo interação entre os membros da organização no 

sentido de partilha de uma mesma visão, cultura e estratégia, possibilitando a troca de ideias e 

perspetivas com vista ao bem-estar geral (JORGE et al, 2005, p.43). 

Para se planificar um bom sistema de comunicação organizacional interno é necessário, numa 

primeira fase, recolher as necessidades da empresa, perceber a sua identidade, localizar os seus 

pontos de tensão, definir os objetivos a alcançar com a comunicação (por exemplo: reforçar a coesão 

de uma empresa e a adesão das pessoas) e por último escolher os meios a utilizar (adotando um 

estilo claro, conciso e utilizando vários meios se possível). Existem um conjunto de meios ao dispor 

das organizações tais como: memorandos, ofícios, circulares, notas de serviço, relatórios de 

atividade, cartas de princípios, manual de acolhimento, folheto da empresa, fixação de cartazes, 

boletim informativo, jornal da empresa, correio interno, vídeo institucional, painéis de fixação ou 

luminosos, circuitos internos de TV e correio eletrónico. Utilizando uma ou várias formas de 

comunicação cabe à liderança das organizações definir, de uma forma clara, qual o sistema de 

comunicação mais adequado a cada momento e a cada situação, em função dos objetivos da 

empresa, da estratégia e do desenvolvimento dos recursos humanos. 
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Motivação 

A motivação é um conceito que está diretamente relacionado com a liderança. E não é difícil perceber 

porquê. Se a liderança pode ser descrita como o processo de exercer influência sobre uma ou várias 

pessoas obtendo através dessa influência, a participação voluntária dos outros para a causa ou 

objetivo comum, então a motivação é o que faz com que o grupo ou indivíduo atue no sentido de 

atingir a causa ou objetivo comum. Logo, o líder tem um papel decisivo sobre a motivação e sem esta 

não pode exercer a sua liderança de forma efetiva. Portanto, do ponto de vista organizacional, 

motivação é todo o tipo de influência que traga ganhos ou vantagens na conduta dos indivíduos para 

com o seu trabalho. Os líderes são responsáveis por ajudar os subordinados a atingir os seus 

objetivos de forma eficiente e eficaz tendo em atenção três aspetos: as diferenças individuais (as 

qualidades inerentes a cada subordinado especificamente), as características do trabalho (o que o 

subordinado faz) e as práticas organizacionais (a envolvente organizacional que rodeia o 

subordinado) (FORTE et al, 2007, p.2). O conceito de motivação pode ser descrito como um conjunto 

de forças internas e externas que influenciam a forma como o indivíduo encara os obstáculos, isto é, 

a vontade de exercer elevados níveis de esforço para que a organização alcance os seus objetivos 

(BILHIM, 2001, p.315). 

Existem diversas teorias da motivação mas, devido à natureza deste trabalho que é claramente 

vocacionado para a liderança, seria fastidioso descrever todas elas. Desta serão descritas apenas 

duas teorias clássicas: a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria dos dois fatores 

(ou bifatorial) de Herzberg. 

A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow (1970), é seguramente a mais conhecida e 

popular. Esta foi criada, como já foi referido anteriormente, por Abraham Maslow e está inserida mais 

numa perspetiva geral, isto é, diz respeito a aspirações genéricas dos seres humanos, não se 

centrando somente no trabalho e no comportamento organizacional. A teoria criada por Maslow 

sustenta a existência do “bom ser humano” e defende que este tem como objetivo a autorrealização. 

O autor hierarquizou cinco categorias (níveis) de necessidades que apelidou de “Hierarquia das 

Necessidades” que está patente na Figura 13: 

Figura 13: Pirâmide das Necessidades (Maslow) 

 

Fonte: adaptado de Maslow (1970, pp.30-369) 
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As necessidades na base da pirâmide são as primárias ou imaturas e são as dominantes 

inicialmente, à medida que estas vão sendo satisfeitas o indivíduo passa para o outro nível, e assim 

sucessivamente até chegar ao topo da pirâmide, as necessidades no topo da pirâmide são 

consideradas as mais civilizadas e maduras (FORTE et al, 2006, p.6; MASLOW, 1970, pp.30-369). O 

autor diferencia ainda entre as necessidades internas: que são as fisiológicas (fome, sede, descanso, 

reprodução, respiração) e as de segurança (segurança física pessoal, financeira, saúde, bem estar) e 

as necessidades externas: que são as necessidades sociais ou de amor (amizade, convivência 

social, família, relações amorosas), as necessidades de estima (autoestima, confiança, procura de 

respeito e admiração dos outros) e as necessidades de autorrealização (necessidade de potenciar o 

máximo das suas capacidades em busca da realização pessoal) (BILHIM, 2001, p.315-316; 

MASLOW, 1970, pp.30-369). Após estabelecer os vários níveis das necessidades, Maslow sugere 

que os líderes devem preocupar-se em perceber em que nível se encontra cada um dos seus 

subordinados para posteriormente saberem como motivar, e a motivação poderá ser através de 

diferentes formas, conforme o nível (necessidades) em que o subordinado esteja (FORTE et al, 2007, 

p.6; MASLOW, 1970, pp.30-369). 

Outra teoria importante ao nível da motivação é a teoria bifatorial criada por Herzberg. Esta teoria 

está mais centrada no trabalho e no comportamento organizacional. O autor da teoria defende que 

existem dois grandes grupos de necessidades independentes, nomeadamente, as necessidades 

motivadoras e as necessidades higiénicas. O primeiro grupo, as necessidades motivadoras, têm uma 

natureza intrínseca ao trabalho, seguem uma dinâmica de crescimento dentro da organização, que 

conduzem à satisfação a longo prazo e está relacionada com a satisfação no trabalho. O segundo 

grupo, as necessidades higiénicas, de natureza extrínseca ao trabalho, conduzem ao evitamento ou 

alívio da dor e insatisfação no trabalho com impacto no curto prazo. O autor defende que os motivos 

que levam à satisfação no trabalho são totalmente diferentes daqueles que levam à insatisfação no 

trabalho (HERZBERG, 1966 apud BILHIM, 2001, pp.316-320). Desta forma, cabe ao líder motivar os 

subordinados tendo em atenção estes dois grandes grupos.   

Satisfação 

A satisfação é outro conceito relacionado com a liderança, pois o tipo de liderança vai afetar a 

satisfação, ou não, dos subordinados para com o líder. Devido ao seu relevo e porque será 

importante para este trabalho, é importante esclarecer este conceito. Neste sentido, satisfação é o 

gosto ou prazer que alguém retira de algo, deriva da perceção de que os benefícios retirados são 

superiores ao custo despendido, os economistas dão o nome de utilidade a este conceito. A 

satisfação no trabalho é à atitude geral da pessoa face ao seu trabalho, envolve: atividades 

desempenhadas; interação com colegas e superiores; regras políticas e normas organizacionais; 

cumprimento de objetivos e condições de trabalho. Existindo várias causas para 

insatisfação/satisfação no trabalho podemos agrupá-las em dois grandes grupos: determinantes 

organizacionais (ligados à organização e ao trabalho) e determinantes pessoais (ligados as 

características pessoais de cada trabalhador) (HERSEY, 1986, pp.60-68). 
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II – PARTE: O Estudo de Caso da TMN/PT 

Contact 

3 Metodologia 

3.1 Justificação do Tema 

O tema “A Liderança no Call Center – O Caso da TMN/ PT Contact” surge com naturalidade pois faz 

parte do campo de análise da sociologia das organizações e trabalho. A escolha da aplicação do 

estudo da liderança aos call centers e aos profissionais que trabalham na área do telemarketing foi 

tomada, em primeiro lugar, porque foi uma área onde trabalhámos durante cerca de cinco anos e por 

isso bem conhecemos, até fruto da elaboração do Relatório de Estágio para a conclusão da 

licenciatura na mesma área (FERNANDES, 2009). 

É importante, até para um melhor entendimento da escolha desta temática, o esclarecimento do 

termo telemarketing, que já foi referido anteriormente mas que poderá ser alvo de alguma confusão. 

Este termo foi criado por Nadji Tehrani com o objetivo de caracterizar uma ação de promoção de 

vendas e serviços por telefone, baseado em estratégias de marketing. Este é basicamente “…um 

conjunto de técnicas utilizadas por inúmeras empresas a nível nacional e a nível internacional, para 

maximizar os lucros, quer através de vendas diretas ou indiretas de bens ou produtos, quer através 

de venda de serviços, quer através de questionários de satisfação, efetuadas via telefone. Desta 

forma, o objetivo é sintetizar o maior número de informação possível num menor espaço de tempo, 

passando a informação de forma compreensível para que esta chegue de forma recetiva ao outro 

lado (cliente).” (FERNANDES, 2009 p.19). O telemarketing é uma técnica utilizada e continuamente 

aperfeiçoada por empresas que investem em infraestruturas e recursos humanos. Ao nível das 

infraestruturas o telemarketing é efetuado maioritariamente no “…call center, que é o local (grandes 

salas) onde existem normalmente muitos computadores ligados a telefones e onde os comunicadores 

executam as suas tarefas. Os computadores estão normalmente estrategicamente posicionados até 

para uma maior rentabilidade do espaço, e adquirem grande importância pois as chamadas são 

efetuadas, na maioria das vezes, através de sistema informático. A informação também é obtida 

através de aplicações informáticas, que permitem um maior controlo e processamento de dados por 

parte da entidade ou empresa que emprega os comunicadores.” (FERNANDES, 2009, p.19) Existem 

cada vez mais call centers pois é uma área em expansão. Ao nível dos recursos humanos, podem-se 

destacar vários intervenientes que atuam ou trabalham neste espaço, destacando-se: comunicadores 

ou operadores de telemarketing, supervisores, chefes de equipa, técnicos de controlo da qualidade, 
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coordenadores, gestores de conta, administrativos, clientes empresariais, e outros que dão apoio a 

estes, tais como pessoal da limpeza, refeitório e manutenção de infraestruturas. 

Por outro lado, a escolha da temática abrangendo essencialmente a liderança, visa envolver 

propositadamente o telemarketing, que é uma técnica ainda pouco aflorada sociologicamente ao nível 

da literatura, até porque é relativamente recente. Surgiu fruto das inovações tecnológicas e do 

aprimoramento constante das novas tecnologias da informação e comunicação. Desde a última 

década tem tido um crescimento acentuado em Portugal, empregando cada vez mais um crescente 

número de trabalhadores que executam tarefas apoiando-se em técnicas de telemarketing (CASACA, 

2000, pp.58-59). 

O tema justifica-se a nível sociológico, pois os profissionais que trabalham em call centers, que são 

na sua grande maioria operadores de telemarketing, sofrem de vários problemas sociais, tais como a 

precariedade no trabalho. Muitas pessoas a trabalhar em telemarketing laboram em regime de part-

time, conciliando-o com outro trabalho ou então com os estudos, os trabalhos em part-time conduzem 

a uma desqualificação do trabalhador, até porque “o emprego não tem o mesmo valor se for efetuado 

a tempo parcial ou a tempo inteiro” (CÉLESTIN, 2002, p.28). A grande maioria dos operadores de 

telemarketing trabalha em regime de contratos temporários, renováveis semanalmente, auferindo 

salários baixos; o que condiciona toda a sua segurança económica e vida social. Estas condições são 

um reflexo da precariedade de trabalho existente nesta área. 

3.2 Estratégia (Hipótese de Partida) 

Tendo em conta o contexto teórico analisado anteriormente no ponto 2.3 Teorias da Liderança, mais 

precisamente no enquadramento teórico efetuado por Likert nos seus quatro estilos de liderança, 

resolvemos testar um dos estilos descritos pelo autor, exatamente o estilo autocrático (sistema 

coercivo-autocrático na teoria de Likert). Este foi descrito como um estilo de liderança onde o líder 

decide tudo através da imposição da sua vontade, afetando negativamente os subordinados através 

do alheamento e desmotivação. Estas características também são muito utilizadas para caraterizar o 

Taylorismo, que impulsionou a divisão do trabalho em tarefas básicas e rotineiras, com vista à 

sistematização e aperfeiçoamento do trabalho, visando a eficiência máxima (nas linhas de produção). 

Kováks (2006, pp.50-53) fez uma analogia entre o Taylorismo e os call centers (Neo-Taylorismo), 

indicando que as fábricas de antigamente seriam os call centers atualmente, os operários fabris de 

antigamente seriam os comunicadores de hoje em dia, e que as tarefas básicas, simples e rotineiras 

efetuadas antigamente pelos operários fabris seriam atualmente efetuadas pelos comunicadores de 

call center, num contexto diferente. A mesma autora definiu os call centers como causadores de 

alheamento e desmotivação nos comunicadores que lá trabalham. Através do encadeamento de 

ideias enunciado anteriormente, verificamos que existe uma relação entre o estilo autocrático de 

Likert (e os seus efeitos) e os efeitos do Neo-Taylorismo no call center (nos comunicadores), por 

outras palavras o estilo autocrático de Likert tem um efeito de alheamento e desmotivação nos 

subordinados, algo que acontece, atualmente, com os comunicadores de call center, como descrito 
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por Kováks. Portanto, foi interessante, do ponto de vista da sociologia das organizações e trabalho, 

estudar a liderança autoritária e a sua potencial predominância no call center, sobre os 

comunicadores; até porque são áreas pouco afloradas a nível empírico, em Portugal, e que suscitam 

interesse ao nível das ciências sociais. 

Apoiando-nos no enquadramento teórico situacional, seria de esperar uma tendência para estilos de 

liderança do tipo autocrático, no call center, à semelhança de outras organizações do mesmo tipo, 

onde as tarefas são simples, rotineiras, baseadas em mão de obra não especializada, mal 

remunerada e com condições de trabalho precárias ao nível do vínculo laboral. Partindo da 

associação tendencial entre o estilo de liderança autoritário e o call center, enunciamos a formulação 

da Hipótese que motivou o estudo de caso tratado no âmbito desta dissertação: 

HIPÓTESE DE PARTIDA: Existe uma predominância do estilo de liderança autocrático por parte dos 

supervisores no call center. 

Para podermos verificar se a hipótese se confirmava, optámos por medir quatro dimensões da 

liderança que se dividiram posteriormente em várias variáveis, e que agrupavam a maioria dos traços 

de liderança referidos pelas várias teorias da liderança analisadas. 

Figura 14: Dimensões de Caraterização da Liderança 

 

Através da Figura 14, verificamos que a liderança foi caraterizada com base nas dimensões: 

comunicação, pois o alto nível comunicacional é reconhecido pela maioria das teorias da liderança 

como uma característica fundamental para o exercício da liderança efetiva, bem como a capacidade 

de criar empatia com os seus subordinados; acesso (disponibilidade) é referido como sendo um traço 

marcante por várias teorias, pois é através deste que o líder tem a possibilidade de, através do 

contacto, perceber qual o tipo de liderança mais indicado a aplicar em função dos subordinados que 

tem; e avaliação/controlo, com base nas várias teorias enunciadas no capítulo 2.3 Teorias da 

Liderança, também é salientada por vários autores como importante para o exercício da boa 

liderança, pois é um dos papéis-chave do líder. 

O objetivo final desta dissertação foi confirmar ou não a hipótese de partida, e para atingirmos esse 

objetivo foi essencial recolher, avaliar, comparar, caracterizar e os resultados para chegar a 

conclusões. 

A recolha dos dados efetuada através de inquérito por questionário, que foi aplicado tanto aos 

supervisores (líderes), através da autoavaliação, como aos comunicadores (subordinados), através 

da avaliação acerca dos seus líderes.  

Comunicação Acesso 

Empatia Avaliação/ Controlo 

Liderança 
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A avaliação foi feita com base nas respostas aos questionários (presentes em anexo). Na primeira 

parte do questionário foram feitas perguntas de caracterização (como por exemplo: sexo, idade, 

habilitações literárias). Na segunda parte do questionário, as respostas foram parametrizadas de 

forma a corresponder a uma avaliação quantitativa (para analisar as dimensões comunicação, 

empatia acesso e avaliação/ controlo): entre nível 1 (muito mau) e nível 6 (muito bom). Na terceira 

parte, que respeita aos estilos de liderança, as respostas foram parametrizadas de forma a 

corresponderem a uma avaliação quantitativa entre nível 1 (estilo autoritário) e nível 6 (estilo 

democrático). A ordem, entre a segunda parte e a terceira parte, foi alterada entre os questionários 

dos supervisores e comunicadores, mantendo-se a correspondência das perguntas. 

A comparação dos dados realizou-se através do cruzamento entre os valores das avaliações dos 

líderes e autoavaliações dos subordinados, cruzamento dos dados referentes a cada um dos líderes, 

e ao cruzamento entre dados da avaliação dos comunicadores e perguntas de caracterização.  

A caracterização foi feita com base nas dimensões comunicação, empatia, acesso e 

avaliação/controlo; após a análise dos resultados, posicionaram-se os líderes ao longo do contínuo 

de liderança de Tannenbaum e Schmidt, o posicionamento teve correspondência com três estilos: 

liberal, democrático e autoritário.  

As conclusões foram retiradas, aferindo se a hipótese confirmava-se ou não. 

3.3 Tática (Métodos e Técnicas) 

Como ponto inicial, gostaríamos de referir que o estudo de caso foi efetuado entre 1 de Julho de 2010 

e 18 de Junho 2011. 

A metodologia utilizada durante a realização do trabalho de dissertação “A Liderança no Call Center – 

O caso da TMN/PT Contact”, como foi referido anteriormente, teve em conta o próprio líder 

(supervisores) na avaliação do tipo de liderança por si exercido, como também teve em conta quem 

está abaixo hierarquicamente, os seus subordinados (comunicadores). 

Foi efetuada uma revisão extensiva da literatura existente relacionada a temática da liderança, e 

também procurando aprofundar temas ligados a esta, temas como a motivação, satisfação e 

comunicação. Após a análise das várias teorias escolhemos o contínuo de liderança criado por 

Tannenbaum e Schmidt para medir os resultados dos inquéritos para, desta forma, comparar os 

diferentes estilos de liderança avaliados, enquadrando-os no contínuo. Durante a escolha da teoria da 

liderança na qual iriamos apoiar-nos, maioritariamente, tivemos em conta outras teorias que foram 

excluídas por uma ou outra razão, porém, todas elas revelaram-se importantes e foram levadas em 

consideração durante a elaboração desta dissertação. A teoria dos traços de liderança (original) foi 

excluída por ser uma teoria, cada vez mais, abandonada por muitos teóricos especialistas em 

liderança devido à exclusão de fatores situacionais e à ideia de que o líder já nasce líder, defendendo 

portanto que a liderança não pode ser treinada nem aperfeiçoada. Durante a década de noventa, o 
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estudo da liderança apoiada nos traços do líder ganhou expressão novamente, mas num contexto 

diferente do original. 

As teorias behavioristas ofereciam outro ponto de vista no que respeita ao ponto focado 

anteriormente, pois já se distancia da ideia das capacidades inatas do líder, porém grande parte das 

suas teorias divide os tipos de liderança em dois três ou quatro grupos estanques, e isso é algo 

bastante redutor. Se tivéssemos optado, por exemplo, pelos quatro estilos de Likert para a análise 

deste trabalho, correríamos o risco, pois existia essa possibilidade, de os sete supervisores serem 

avaliados como tendo, por exemplo, um estilo participativo e a partir daí não poderíamos diferenciá-

los para análise. 

No que respeita às teorias contingenciais ou situacionais o modelo de Fiedler e a teoria situacional de 

Hersey e Blanchard eram bastante complexas. Na primeira teríamos de ter em conta tanto o nível de 

estruturação da tarefa, bem como o poder/ autoridade exercidos pelo líder e as relações pessoais 

entre líder e subordinados; na segunda teríamos de ter em conta o nível de maturidade dos 

subordinados (que iria depender da tarefa a realizar, a função e seu objetivo específico). Em ambos 

os casos seriam muitas variáveis a analisar, e tendo de optar, escolhemos as variáveis: satisfação, 

comunicação, empatia, acesso e avaliação/controle. A teoria da troca líder-membro também foi 

excluída pois o acesso seria muito difícil, principalmente ao nível dos contratos e das trocas 

monetárias (salário), pois poucos revelariam o montante auferido ou que consta no seu contrato como 

valores trocados pelo trabalho; desta forma não poderíamos basear o estudo numa teoria que se 

apoia em trocas e depois termos o acesso a estas, vedado. Em relação à teoria condutora do objetivo 

e o modelo do líder-participação, foram excluídas pelo mesmo motivo das teorias behavioristas, estas 

definem quatro ou cinco estilos ou tipos de liderança estáticos e correríamos o risco de ao aplicar os 

questionários, ficando com a totalidade ou grande parte dos supervisores num só grupo (estilo de 

liderança) e daí não podermos analisá-los separadamente. As “novas” teorias da liderança também 

foram excluídas, pois no âmbito deste trabalho não existia interesse em analisar uma possível 

liderança transacional ou transformacional. Neste sentido, e como foi referido anteriormente, 

decidimos optar pelo contínuo de liderança de Tannenbaum e Schmidt por não ser uma teoria que 

agrupe os estilos de liderança em categorias predefinidas e estanques, permitindo o posicionamento 

do estilo de liderança exercido por cada líder em vários e diferentes pontos ao longo do contínuo, por 

este motivo esta teoria foi a que nos ofereceu mais garantias.  

A escolha da metodologia recaiu sobre o inquérito através de questionário, pois foi entre os métodos 

adequados à problemática, o mais fácil e rápido ao nível da sua aplicação e preenchimento para 

cobrirmos a totalidade dos comunicadores e supervisores deste departamento no mesmo dia, tempo 

e espaço. Deparamo-nos com alguns obstáculos, principalmente ao nível do tempo que os 

comunicadores iriam demorar a preencher os questionários e concordámos em reduzi-lo, no que nos 

foi possível, pois o tempo que estes demorassem a preencher os questionários seria tempo “perdido” 

(de não comunicação) para a PT Contact e neste meio tempo é dinheiro, pois são negócios que não 

se fecham ao telefone. Definimos ainda que a avaliação nos inquéritos por questionário seria 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

46 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

quantitativa, isto é, compreenderia valores numa escala entre um e seis (1-6), ao invés de qualitativa, 

se bem que a quantificação poderá ter uma correspondência com uma qualificação, numa lógica de 1 

equivale a muito mau e 6 equivale a muito bom. Esta escolha, utilização de uma escala quantitativa, 

foi feita devido à maior facilidade na análise e comparação dos diferentes estilos de liderança 

identificados. Para o tratamento dos dados recolhidos através do inquérito por questionário, o 

programa estatístico escolhido foi o SPSS. Os questionários foram preenchidos, pelos 

comunicadores, de forma anónima (sem que se pedisse o nome de cada comunicador para o 

preenchimento dos questionários) para que os mesmos pudessem gozar de liberdade e 

independência no que respeita à crítica aos superiores. Procurámos através do anonimato e 

confidencialidade dos dados garantir uma informação e caracterização mais real, justa e imparcial por 

parte dos comunicadores procurando evitar qualquer constrangimento na avaliação. 

Foram efetuados dois tipos de questionários, um que foi aplicado aos supervisores e outro que foi 

aplicado aos comunicadores, ambos cobriram todos os conceitos que decidimos medir: satisfação, 

comunicação, empatia, acesso e avaliação/controle. Os questionários foram divididos em três partes, 

a primeira era constituída por perguntas de caracterização como por exemplo: sexo, idade, estado 

civil, habilitações literárias; a segunda parte era constituída por perguntas no sentido de avaliar e 

medir as dimensões: satisfação, comunicação, empatia, acesso e avaliação (Figura 14); e a terceira 

era constituída por perguntas no sentido de avaliar os estilos de liderança. O questionário aplicado 

aos comunicadores teve 43 perguntas, e o aplicado aos supervisores 45 perguntas, que cobriram 

todos os conceitos (dimensões) definidos como importantes para o estudo. 

O estudo de caso foi efetuado no Departamento da TMN da PT Contact, sedeado no número 2 da 

Avenida Passos Manuel em Lisboa, onde existem vários departamentos que efetuam diferentes 

campanhas. O departamento que foi alvo do estudo estava situado no segundo piso do edifício da PT 

Contact que conta com vários trabalhadores. O Universo foi 124 indivíduos (7 supervisores e 117 

comunicadores) e a amostra foi 104 indivíduos (7 supervisores e 97 comunicadores). De referir que 

este departamento, após a aplicação do questionário, mudou de instalações e encontra-se 

atualmente no número 4 da Avenida Afonso Costa, no Areeiro. 

3.4 PT Contact 

A empresa PT Contact - Telemarketing e Serviços de Informação, SA; sediada em Lisboa é uma 

empresa pertencente ao grupo Portugal Telecom. Foi criada em 1970 com o nome de Timesharing. 

Foi adquirida pelo grupo PT em 1996, ano em que passou também a ser cotada em Bolsa. Em 26 de 

Julho de 2001 passa a designar-se pelo seu nome atual: PT Contact - Telemarketing e Serviços de 

Informação, SA. Atualmente a PT Contact é a maior empresa prestadora de serviços de contact 

centers em Portugal, é inclusive líder de mercado na sua área. Dispõe de 20 centros de atendimento, 

distribuídos por Bragança (1 centro), Porto (3 centros), Coimbra (2 centros), Castelo Branco (1 

centro), Lisboa (9 centros), Évora (1 centro), Beja (1 centro), Faro (1 centro) e Cabo Verde cidade da 

Praia (1 centro). Tendo 3396 posições de atendimento totaliza, segundo dados da própria, 7 milhões 
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de chamadas por mês contando com 6000 colaboradores (PT CONTACT, 2010). A PT Contact - 

Telemarketing e Serviços de Informação, SA está direcionada para a gestão, implementação e 

otimização de contact centers, serviços de atendimento e telemarketing, que fornece aos seus 

clientes suporte técnico avançado e recursos humanos com elevado grau de especialização e 

competência. Gere atualmente 22 call e contact centers, num total de 3.894 posições de atendimento, 

gerindo mensalmente um volume superior a 6 milhões de chamadas, configurando-se como a maior 

empresa prestadora deste tipo de serviços em Portugal (PT CONTACT, 2010). 

No que diz respeito à política da empresa (visão e missão): a PT Contact, segundo a própria, assume 

como prioridade estratégica a liderança do mercado, superando continuamente as expectativas dos 

seus clientes com serviços de elevada qualidade, assegurando o rigor, a ética e o profissionalismo 

dos seus colaboradores, a valorização dos seus ativos humanos, a obtenção de elevados padrões de 

bem-estar no trabalho, a promoção de um justo equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar e a 

progressiva redução dos impactos ambientais relacionados com a sua atividade (PT CONTACT, 

2010). 

Neste contexto, a PT Contact tem como compromisso a promoção de forma integrada do 

fortalecimento de uma cultura de qualidade, orientada para os clientes, que vise a superação das 

suas necessidades e expectativas atuais e futuras; a melhoria contínua da eficácia dos seus 

processos, organizados num Sistema de Gestão Integrado, consistente com as expectativas dos 

clientes e da sociedade em geral, com a minimização de impactes ambientais e com a sistemática 

redução dos riscos para as pessoas e bens da Empresa. Outro dos enfoques da empresa é a 

disponibilização dos recursos necessários para a contínua superação da satisfação dos clientes e o 

fomento de um elevado sentido de responsabilidade social, no domínio ambiental e na obtenção de 

padrões de excelência na segurança e a saúde do trabalho, assegurando o envolvimento e melhoria 

da satisfação de todos os colaboradores, através de políticas de reconhecimento e desenvolvimento 

profissional. O cumprimento escrupuloso dos requisitos da norma, legais e regulamentares, em 

matéria de prestação de serviços, ambiente, segurança e saúde do trabalho (PT CONTACT, 2010). 

Parte do trabalho efetuado no âmbito desta dissertação de mestrado, nomeadamente o trabalho de 

campo, mais concretamente a aplicação dos inquéritos por questionário aos supervisores e aos 

comunicadores foi efetuada num dos call-centers da PT Contact neste caso nas instalações da Rua 

Passos Manuel, número 2; neste edifício decorrem várias campanhas, divididas pelos vários pisos do 

mesmo. Desta forma, o trabalho teve como base o Departamento da PT Contact, que presta serviço à 

TMN (piso 2). 

O departamento (que presta serviço à) TMN da PT Contact onde foi realizado o estudo de caso 

acerca da liderança dispõe de 117 trabalhadores, 197 trabalhadores mais 20 trabalhadores 

distribuídos pelas funções descritas na Figura 15: 
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Figura 15: Organigrama do Departamento (TMN) da PT Contact 

 

Fonte: PT Contact (2010) 

É importante salientar que, ao nível da supervisão, a Figura 15 encontra-se desatualizada, pois uma 

das supervisoras já não se encontrava a trabalhar na empresa há algum tempo, desta forma a equipa 

de supervisão ficou reduzida a apenas sete elementos. Como se pode constatar, através da figura 

anterior, o Departamento em questão é gerido por um Diretor Responsável de Área, que raramente 

se encontra no call center, apenas está presente, em média uma vez por mês. O Gestor Operacional 

está presente pelo menos duas vezes mensalmente, para reunião com o coordenador e supervisão. 

O Coordenador está presente diariamente e é de difícil acesso no que respeita ao diálogo diário 

(apenas em reuniões coletivas ou motivos extraordinários) com os Comunicadores, comunicando 

essencialmente com os que estão diretamente abaixo de si, hierarquicamente. A Administrativa está 

presente diariamente e tem um papel de auxílio no que diz respeito a faltas, baixas médicas, 

marcação de férias, legislação laboral, comunicação com as ETTs. Os membros da equipa de 

Controlo da Qualidade estão presentes pelo menos dois, em cada turno e cabe a estes proceder a 

audição das chamadas e avaliação dos comunicadores duas vezes por mês, essa avaliação é 

complementada com a avaliação do supervisor; após a deteção de não conformidades ao nível da 

comunicação dos comunicadores, a equipa de Controlo da Qualidade têm um papel importante na 

sua correção e melhoria. Os Formadores estão presentes diariamente e tem um papel importante na 

entrada de novos elementos para o departamento, estes cabe a formação de produto e seleção final 

dos comunicadores, visto que a pré-seleção é feita pelas ETTs. Por fim aos Supervisores, que estão 

presentes diariamente, é pedido que interajam diretamente com os comunicadores e que os liderem 

no sentido de extraírem deles os melhores resultados ao nível das vendas mantendo os padrões de 

comunicação num nível elevado, bem como um ambiente saudável ao nível de grupo; cabe a estes 

uma avaliação mensal (sob a forma escrita), nesta avaliam, individualmente, de forma quantitativa os 
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seus subordinados (numa escala entre um e cinco) e explicam os motivos que conduziram àquela 

avaliação. 

3.5 Recolha de Dados 

A recolha dos dados deu-se, como foi referido anteriormente, no departamento da TMN da empresa 

PT Contact. Os inquéritos por questionário foram aplicados no dia 15 de Junho (Quarta-Feira) de 

2011, durante o turno da Manhã entre as 10h30 e as 11h00; foram distribuídos os inquéritos à equipa 

(comunicadores) dos supervisores A, B, D e G por ordem alfabética, sendo posteriormente recolhidos. 

A aplicação e recolha dos inquéritos da equipa (comunicadores) dos supervisores C, E, F ocorreram 

no turno da tarde entre as 15.00 e as 15.30. Os supervisores preencheram os inquéritos no mesmo 

dia, mas no final dos turnos, supervisores A, B, D e G às 14h00 e os restantes às 18h00. A recolha 

dos questionários aplicados aos comunicadores foi feita apenas por nós, sem influência dos 

supervisores, para evitar constrangimentos por parte dos comunicadores. Deve ser referido que o 

preenchimento e recolha dos questionários realizaram-se de forma normal e sem qualquer influência 

externa, o único ato de interferência foi tomado por nós antes e durante o preenchimento e foi no 

sentido de cada um dos comunicadores e supervisores certificarem-se de que todos os campos 

(perguntas) tinham sido preenchidos.  

Como tinha sido definido, por nós logo a partida, os indivíduos a quem foram aplicados os 

questionários foram todos aqueles que marcaram presença naquele dia, no seu local de trabalho. 

Foram excluídos todos aqueles que faltaram, que estiveram de baixa ou férias e, como é óbvio, 

aqueles que por um motivo ou por outro não quiseram participar neste trabalho. Neste sentido, a 

Figura 16 contém os resultados da recolha de dados: 

Figura 16: Resultados da Recolha de Dados no que Respeita aos Comunicadores 

Supervi

sor 

Total de 

Comunica

dores 

Comunicadores 

que Preencheram 

o Questionário 

Excluídos Por: 

Falta Férias Baixa 

Médica 

Recusara-se 

a preencher 

A 16 15 - 1 - - 

B 5 4 1 - - - 

C 15 14 - - - 1 

D 15 13 1 - 1 - 

E 27 19 1 2 4 1 

F 18 15 2 - 1 - 

G 22 17 - 2 3 - 

TOTAL 117 97 5 4 9 2 
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Através do auxílio da Figura anterior, constatamos que do universo de 117 indivíduos 

(comunicadores) divididos pelos vários supervisores, trabalhámos inquirimos apenas 97. Entre os 

comunicadores, 97 responderam ao questionário e um total de 20 indivíduos foram excluídos, destes: 

5 por falta; 4 por se encontrarem de férias: 9 por motivo de baixa médica e dois por terem recusado a 

participar no trabalho. Todos os supervisores estiveram presentes no dia da aplicação dos inquéritos 

por questionário, participando no seu preenchimento.  

Ao nível dos comunicadores, trabalhámos com uma amostra de 97 indivíduos retirados de uma 

amostra de 117 indivíduos, desta forma, deve ser salientado que a margem de erro foi de 4.1%, 

correspondendo a um nível de confiança de 95%. 

3.6 Variáveis a Analisar 

Através do estudo de caso efetuado no âmbito deste trabalho, após enunciar a metodologia que foi 

utilizada e a forma como se procedeu à recolha de dados, apenas falta enunciar, de forma clara e 

precisa, quais as variáveis que foram analisadas, ao nível do trabalho, tendo em vista a satisfação 

dos comunicadores (subordinados) em relação aos seus supervisores (líderes). Para investigar e 

dissecar a satisfação procedemos à análise, para além desta, de mais quatro outras dimensões que a 

esta estão diretamente ligadas; nomeadamente a comunicação, empatia, acesso e avaliação. De 

salientar que, foram feitas perguntas iniciais de caracterização na parte inicial do questionário, tais 

como: sexo, idade, estado civil, habilitações literárias, se este era o primeiro emprego e há quanto 

tempo estava na PT Contact. 

No que respeita à comunicação, o objetivo foi medir a forma como os subordinados avaliam o nível 

de comunicação dos seus respetivos líderes, já que a comunicação é fundamental para o exercício 

de uma liderança efetiva; neste capítulo foi avaliada a forma como o líder comunica, isto é, a clareza, 

objetividade, oportunidade no discurso, a capacidade de transmitir a mensagem a escolha do 

vocabulário adequado em função do recetor e a capacidade de ouvir o outro lado. A empatia foi outra 

das dimensões analisadas e o objetivo neste caso foi medir a forma como líderes criam empatia na 

relação que estabelecem com os seus subordinados colocando-se no “lugar do outro”, por outras 

palavras, a capacidade que estes possuem para compreender os sentimentos e as reações dos seus 

subordinados gerando identificação através dessa capacidade; nesta dimensão as variáveis 

analisadas forma a correção, simpatia, a capacidade de compreender os seus subordinados, a 

preocupação com os problemas destes, a capacidade em fazer os seus subordinados sentirem-se 

valorizados e a capacidade de gerar identificação. O acesso foi igualmente analisado, e o objetivo da 

escolha desta dimensão foi medir a forma como os líderes se disponibilizam para ouvir e a forma 

como ajudam os seus subordinados. A avaliação/controle foi analisada como dimensão e o objetivo 

da sua inclusão foi medir a forma como o líder avalia cada subordinado individualmente quer no dia-

a-dia na relação de trabalho, quer na avaliação mensal que o líder tem de fazer, obrigatoriamente por 

escrito, explicando o motivo pelo qual avaliou numa escala entre um e cinco; Para avaliar esta 
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dimensão as variáveis utilizadas foram a integridade, justificação e transparência na avaliação e 

controlo, bem como a capacidade de punir, premiar e avaliar com a regularidade adequada. 

A avaliação de todas estas variáveis foi feita através de dois inquéritos por questionário, aplicados 

individualmente quer aos líderes (autoavaliação), quer aos subordinados (avaliação dos seus 

respetivos líderes). Todas estas variáveis foram escolhidas por serem consideradas importantes para 

o exercício de uma liderança efetiva e no sentido de poderem ser medidas quantitativamente (numa 

escala entre um e seis) para poderem, posteriormente, ser comparadas entre os vários estilos de 

liderança, desde o autoritário, passando pelo democrático até ao liberal. Foi avaliada também a 

presença, ou não, do carisma na liderança exercida por cada líder. 

As perguntas do questionário aplicado aos comunicadores, acerca dos seus supervisores, 

correspondem às mesmas perguntas do questionário aplicado aos supervisores, neste caso em 

forma de autoavaliação, apenas foi trocada a ordem das perguntas, deve ser salientado que na base 

de dados utilizada para a análise a correspondência foi efetuada, desta forma trabalhámos com 

apenas uma base de dados. As únicas duas perguntas que não têm correspondência foram 

colocadas no questionário aplicado aos supervisores e estão relacionadas com a questão de terem, 

ou não, exercido funções de comunicador na PT Contact antes de chegarem à posição de lider e a 

outra questão, numa escala entre 1 e 6, como considerarem que forma avaliados, respetivamente, 

pelos seus comunicadores. Ambas as questões não fariam sentido, se colocadas aos comunicadores, 

dai a explicação para não serem incluídas nos questionários a estes aplicados. 

3.7 Resultados 

3.7.1 Avaliação das Dimensões do Conceito de Liderança 

Caracterização da Liderança dos Supervisores: 

Avaliação da Dimensão Comunicação 

A avaliação da dimensão comunicação foi efetuada com base na medição das variáveis: clareza no 

discurso (P7.1), objetividade no discurso (P7.2), oportunidade no discurso (P7.3), capacidade de 

transmitir a mensagem (P7.4), Escolha do vocabulário adequado em função do recetor (P7.5) e 

capacidade de ouvir o recetor (P7.6). 

Em relação à variável clareza no discurso (P7.1), os comunicadores avaliaram maioritariamente os 

seus líderes entre o nível 5 (29.8%) e o nível 6 (53.2%), em comparação, nas autoavaliações dos 

líderes, estes avaliaram-se, todos, com o nível 5 (57.1%) e 6 (42.9%), revelando maior modestia na 

sua autoavaliação na análise das médias (Figura 17). Em relação ao comparativo entre supervisores 

(Figura 18), registámos que os supervisores F e G foram os únicos alvos de uma avaliação negativa 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

52 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

(abaixo do nível 4). Os que obtiveram as melhores avaliações (nível 6) foram os supervisores E 

(73.7%) e C (64.3%). Ao nível das médias (Figura 19), o pior resultado foi alcançado pelo supervisor 

F (4.69). Os supervisores E (5.74) e C (5.57) foram, novamente, os que obtiveram melhores 

resultados apresentando ainda o desvio padrão mais baixo, 0.45 e 0.65 respetivamente, significando 

que existe maior unanimidade (concentração) em relação aos seus resultados. No que respeita à 

diferença de avaliação entre indivíduos de sexo masculino e feminino não se registaram grandes 

diferenças nas avaliações dos indicadores, ainda que a média do sexo feminino tenha sido 

ligeiramente superior em relação ao masculino (Figura 20). Em relação à questão do primeiro 

emprego na PT Contact, ou não, e às diferenças de antiguidade (anos de casa), também não tiveram 

impacto na avaliação feita pelos comunicadores, não se registando diferenças significativas. Em 

relação ao nível de escolaridade (Figura 20), verificámos que quanto mais estudos os comunicadores 

têm, menor é a sua satisfação em relação à clareza do discurso do seu líder. 

Figura 17: P7.1 Média e Desvio Padrão (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,30 ,948 

Supervisores 5,43 ,535 

Total 5,31 ,925 

 

Figura 18: P7.1 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 
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A 

Supervisor 

B 
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Supervisor 

D

Supervisor 

E

Supervisor 

F

Supervisor 

G

Count 0 0 0 0 0 0 1 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,9% 1,1%

Count 0 0 0 0 0 1 0 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,7% ,0% 1,1%

Count 0 0 0 0 0 1 0 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,7% ,0% 1,1%

Count 1 1 1 2 0 3 5 13

% 7,1% 25,0% 7,1% 15,4% ,0% 23,1% 29,4% 13,8%

Count 5 2 4 4 5 4 4 28

% 35,7% 50,0% 28,6% 30,8% 26,3% 30,8% 23,5% 29,8%

Count 8 1 9 7 14 4 7 50

% 57,1% 25,0% 64,3% 53,8% 73,7% 30,8% 41,2% 53,2%

Count 14 4 14 13 19 13 17 94

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.1 1
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3
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5

6

Total
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Figura 19: P7.1 Média e Desvio Padrão (avaliação dos comunicadores aos seus líderes) 

 

Figura 20: P7.1 Diferenças entre Médias e Desvio padrão (sexo/ escolaridade) 

P1 
Mean 

Std. 
Deviation 

P4 
Mean 

Std. 
Deviation 

Masculino 5,24 1,046 9º ano ou inferior 5,43 ,756 

Feminino 5,33 ,896 12º ano 5,30 ,966 

Total 5,30 ,948 Freq. universitária 5,30 ,703 

   

Licenciatura ou 
superior 

5,13 1,360 

   

Total 5,29 ,951 

 

Em relação à variável objetividade no discurso (P7.2), comparando as avaliações dos 

comunicadores com as autoavaliações dos supervisores (Figura 21), constatámos que se verificou 

uma dispersão superior entre as respostas dos comunicadores (entre o nível 2 e o 6) enquanto os 

supervisores autoavaliaram-se entre o nível 5 e 6. Esta dispersão influenciou a média que atingiu um 

valor de 5.43 nas avaliações dos supervisores e 5.35 nas avaliações dos comunicadores, tendo esta 

última apresentado um desvio padrão muito elevado (0.88). Ao nível da comparação entre os vários 

supervisores (Figura 23), verificámos que o Supervisor F e G foram os únicos que tiveram avaliações 

negativas (abaixo do nível 3) e que mais de 85% das avaliações situaram-se entre o nível 5 e 6. Os 

supervisores F e G foram os que tiveram a média mais baixa, opostamente aos supervisores C (5.79) 

e E (5.74) (Figura 22). As médias das avaliações entre sexo (masculino e feminino) não 

apresentaram grandes diferenças. Em relação aos grupos etários verificámos (Figura 24) que o grupo 

entre os 25 e os 35 anos foi o mais descontente. Em termos de escolaridade (Figura 24), os 

comunicadores licenciados foram os menos satisfeitos (5.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 5,00 5,57 5,38 5,74 4,69 4,88 5,30 

,650 ,816 ,646 ,768 ,452 1,251 1,317 ,948 

Supervisor A  Supervisor B Supervisor C  Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 
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Figura 21: P7.2 Comparação entre Avaliações (supervisores e comunicadores) 

  
SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P7.2 2 Count 2 0 2 

% 2,1% ,0% 1,9%  SUP_COM Mean Std. Deviation 

3 Count 1 0 1  Comunicadores 5,35 ,882 

%  1,0% ,0% 1,0%  Supervisores 5,43 ,535 

4 Count 11 0 11  Total 5,36 ,862 

%  11,5% ,0% 10,7% 

5 Count 29 4 33 

%  30,2% 57,1% 32,0% 

6 Count 53 3 56 

%  55,2% 42,9% 54,4% 

Total Count 96 7 103 

%  100,0% 100,0% 100,0

% 

 
Figura 22: P7.2 Comparação das Médias, N e Desvio Padrão dos Supervisores 

Qual é o seu Supervisor? Mean N Std. Deviation 

 

Supervisor A 5,67 15 ,488 

Supervisor B  5,50 4 1,000 

Supervisor C 5,79 14 ,426 

Supervisor D 5,31 13 ,855 

Supervisor E 5,74 19 ,452 

Supervisor F 4,64 14 1,082 

Supervisor G 4,88 17 1,111 

Total 5,35 96 ,882 
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Figura 23: P7.2 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 
 

Figura 24: P7.2 Médias, N e Desvio Padrão (faixa etária/ escolaridade) 

 

 
Em relação à variável oportunidade no discurso (P7.3), existiu uma maior dispersão das avaliações 

dos comunicadores (entre o nível 2 e 6) comparativamente à dos supervisores (entre 4 e 6) As 

médias foram mais elevadas nas autoavaliações dos supervisores, do que nas avaliações dos 

comunicadores (Figura 25), seguindo a tendência das variáveis anteriores. Os supervisores F e G 

foram os únicos a ter avaliações negativas (nível 2) e os melhores avaliados foram os supervisores A 

e C com mais de 93% das suas avaliações a incidirem entre o nível 5 e 6 (Figura 26). Estes dados 

refletiram-se na comparação entre as médias dos vários supervisores (Figura 27), aqui constatámos 

que os supervisores A (5.47), C (5.71) e E (5.42) foram os que tiveram melhores avaliações. Neste 

caso, o supervisor C, que apresentou a média mais elevada, foi ao mesmo tempo o que apresentou o 

desvio padrão mais reduzido, o que nos transmite uma maior confiança nos resultados por si obtidos 

em relação à oportunidade do seu discurso. Através da análise desta variável, verificámos que existiu 

uma diferença em relação às médias das avaliações relativas à questão do género. Os indivíduos 

pertencentes ao sexo masculino avaliaram os supervisores de uma forma mais elevada (5.20) do que 

ocorreu no sexo feminino (5.03), ao contrário de todas as variáveis analisadas anteriormente. A nível 

etário a faixa entre os 25 e os 35 afigurou-se como a menos satisfeita (4.73). Por outro lado, 

Supervisor 
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D

Supervisor 

E

Supervisor 

F

Supervisor 

G

Count 0 0 0 0 0 1 1 2

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,1% 5,9% 2,1%

Count 0 0 0 0 0 1 0 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,1% ,0% 1,0%

Count 0 1 0 3 0 2 5 11

% ,0% 25,0% ,0% 23,1% ,0% 14,3% 29,4% 11,5%

Count 5 0 3 3 5 8 5 29

% 33,3% ,0% 21,4% 23,1% 26,3% 57,1% 29,4% 30,2%

Count 10 3 11 7 14 2 6 53

% 66,7% 75,0% 78,6% 53,8% 73,7% 14,3% 35,3% 55,2%

Count 15 4 14 13 19 14 17 96

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.2 2

3

4

5

6

Total

P2_COD Mean N Std. Deviation 

Menos de 25 anos 5,55 40 ,677 

25-35 anos 5,00 30 1,050 

Mais de 35 anos 5,46 24 ,884 

Total 5,35 94 ,888 

P4 Mean N Std. Deviation 

9º ano ou inferior 5,36 14 ,842 

12º ano 5,43 42 ,914 

Freq. universitária 5,43 23 ,590 

Licenciatura ou sup. 5,00 16 1,155 

Total 5,35 95 ,884 
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verificámos que quanto maior é o nível de habilitações académicas menor é a satisfação dos 

comunicadores ao nível da oportunidade do discurso (Figura 28). 

Figura 25: P7.3 Comparação das Médias e Desvio Padrão (comunicadores/ supervisores) 

SUP_COM Mean N Std. Deviation 

Comunicadores 5,09 95 ,979 

Supervisores 5,14 7 ,690 

Total 5,10 102 ,960 

 
Figura 26: P7.3 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 
 
 

 

Figura 27: P7.3 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 
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Figura 28: P7.3 Médias e Desvio Padrão (sexo/ faixa etária/ escolaridade) 

P1 
Mean 

Std. 
Deviation 

P2_COD 
Mean 

Std. 
Deviation 

P4 
Mean 

Std. 
Deviation 

Masculino 5,20 ,759 Menos de 25 anos 5,18 ,958 9º ano ou inferior 5,21 ,802 

Feminino 5,03 1,089 25-35 anos 4,73 1,081 12º ano 5,17 1,093 

Total 5,09 ,979 Mais de 35 anos 5,43 ,728 Freq. universitária 4,96 ,878 

   

Total 5,10 ,979 Licenciatura ou sup. 4,94 ,998 

      

Total 5,09 ,980 

 

Em relação à variável capacidade de transmitir a mensagem (P7.4), os comunicadores, no que 

respeita ao comparativo entre avaliações dos comunicadores e supervisores, voltaram a apresentar 

uma dispersão bastante superior à atingida pelos supervisores. Como comprova a Figura 29, 100% 

das avaliações dos supervisores situaram-se entre o nível 4 e o 6, no caso dos comunicadores as 

avaliações situaram-se entre o nível 1 e o nível 6, obtendo um desvio padrão superior; no que 

respeita à comparação entre as médias dos comunicadores e supervisores, não existiram diferenças 

substantivas, apenas um ligeiro aumento do valor correspondente à média dos supervisores. Através 

da comparação efetuada aos vários supervisores, constatámos que os supervisores G e F continuam 

a ter avaliações negativas (abaixo do nível 4), mas desta vez acompanhados por todos os 

supervisores, exceto B e C. O supervisor C foi o que teve maior percentagem de avaliações com o 

nível máximo (nível 6), 71.4%, e o supervisor B destacou-se por ter 100% das avaliações entre o 

nível 5 e 6. Através da Figura 31, verificou-se que a média mais baixa correspondeu ao supervisor F 

(4.23), ainda abaixo da barreira dos 5.00 encontra-se o supervisor G com 4.49. É importante salientar 

que este dois supervisores tiveram um desvio padrão acima de 1.00, o supervisor C foi o que 

apresentou um maior nível de satisfação por parte dos seu comunicadores com 5.71, seguindo-se os 

supervisores A (5.47) e E (5.42). Por fim, relacionando a variável capacidade de transmitir a 

mensagem com as perguntas de caracterização efetuadas na parte inicial do questionário (Figura 32), 

concluímos que a média das avaliações efetuadas pelo sexo feminino (5.32) é ligeiramente superior 

comparativamente ao sexo masculino (4.97), verificámos ainda que o desvio padrão de ambas situou-

se acima de 0.9, o que significa que existiu uma dispersão elevada das avaliações. A média das 

avaliações da faixa etária entre os 25 e os 35 anos evidencia uma menor satisfação (4.97) 

comparativamente às médias evidenciadas pelas restantes faixas etárias, nomeadamente, menos de 

25 anos e mais de 35 anos, ambas registaram médias acima de 5.00. Podemos ainda referir a 

questão relacionada com o tempo de permanência ao nível laboral na PT Contact, neste caso a 

menor satisfação com a capacidade de transmitir a mensagem por parte do líder, não se registou, 

nem nos membros com maior antiguidade (mais de 2 anos), nem nos membros com menor 

antiguidade (menos de 1 ano), mas sim nos membros que se encontram entre 1 e 2 anos na PT 
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Contact (4.96). Nas restantes perguntas de caracterização, verificámos que não existiram diferenças 

significativas entre os indicadores. 

 
Figura 29: P7.4 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 

SUP_COM 
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P7.4 1 Count 1 0 1 
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3 Count 6 0 6 
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5 Count 24 4 28 

% 25,3% 57,1% 27,5% 

6 Count 51 0 51 

% 53,7% ,0% 50,0% 

Total Count 95 7 102 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Figura 30: P7.4 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 
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% 66,7% 50,0% 71,4% 61,5% 57,9% 23,1% 41,2% 53,7%

Count 15 4 14 13 19 13 17 95

% 

within 

Qual é 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.4 1

2

3

4

5

6

Total

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,09 ,979 

Supervisores 5,14 ,690 

Total 5,10 ,960 
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Figura 31: P7.4 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 
 

Figura 32: P7.4 Médias e Desvio Padrão (sexo/ faixa etária/ antiguidade na PT Contact) 

 

 

 

 
 

 

P6_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 1 ano 5,67 ,565 

1 a 2 anos 4,96 1,290 

Mais de 2 anos 5,15 1,001 

Total 5,23 1,039 

 

Em relação à variável escolha do vocabulário adequado em função do recetor (P7.5), os 

comunicadores, no que respeita ao comparativo entre avaliações dos comunicadores e 

autoavaliações dos supervisores, mantiveram uma dispersão superior (entre o nível 2 e o 6) em 

relação à autoavaliação dos supervisores acerca da sua própria liderança (entre o nível 4 e 6), como 

demonstra a Figura 33. Em relação às médias, os comunicadores avaliaram os seus supervisores a 

um nível superior ao nível autoavaliado pelos supervisores, neste caso, a avaliação dos 

comunicadores atingiu uma média de 5.14 e a autoavaliação dos supervisores, 5.00 (Figura 33). O 

comparativo entre supervisores, presente na Figura 34, demonstra que os supervisores F e G 

registaram avaliações negativas, também nesta variável. Os supervisores que se destacaram 

positivamente foram o C, com 69.2% e o supervisor E, com 68.4% dos seus comunicadores que 

avaliaram os respetivos com o nível 6. As médias e desvio padrão, traduzidas através da comparação 

5,47 
5,00 

5,71 
5,08 5,42 

4,23 4,59 
5,09 

,640 
,816 

,469 
,862 

,769 

1,092 
1,176 

,979 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

P1 Mean Std. Deviation 

Masculino 4,97 1,294 

Feminino 5,32 ,983 

Total 5,19 1,114 

P2_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 25 anos 5,32 ,944 

25-35 anos 4,97 1,217 

Mais de 35 anos 5,26 1,251 

Total 5,19 1,116 
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entre supervisores, que estão presentes na Figura 35, demonstram que o supervisor F foi o pior 

classificado na avaliação feita pelos seus comunicadores (3.75) e o supervisor E e C foram os que 

registaram melhores classificações médias, ambos acima dos 5.57, para além de se destacarem ao 

nível das médias, também foram dos que reuniram maior consenso na sua avaliação, com o desvio 

padrão a situar-se abaixo de 0.70. O género masculino e o feminino avaliaram de forma igual os seus 

líderes no que respeita à escolha do vocabulário adequado em função do recetor, atingindo ambos 

uma média de 5.14. O escalão etário entre os 25 e os 35 anos manteve a satisfação mais reduzida, 

em relação aos outros escalões etários (tal como na análise de anteriores variáveis) abaixo dos 4.75, 

os desvios padrões mantiveram uma constância, exceto o escalão etário abaixo dos 25 anos (0.84). A 

distinção feita através dos grupos com diferentes habilitações literárias indicou que todos os grupos 

avaliaram sem desníveis acentuados entre si, ao nível da média. A única exceção foi o grupo dos 

licenciados ou com uma escolaridade superior a esta, estes mostraram uma satisfação mais reduzida 

através da sua avaliação e uma maior dispersão de valores (desvio padrão de 1.36).     

Figura 33: P7.5 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P7.5 2 Count 3 0 3 

%  3,2% ,0% 3,0% 

3 Count 4 0 4 

%  4,3% ,0% 4,0% 

4 Count 15 2 17 

%  16,1% 28,6% 17,0% 

5 Count 26 3 29 

%  28,0% 42,9% 29,0% 

6 Count 45 2 47 

%  48,4% 28,6% 47,0% 

Total Count 93 7 100 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP_COM 

Mean 

Std. 

Deviation 

Comunicadores 5,14 1,049 

Supervisores 5,00 ,816 

Total 5,13 1,031 
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Figura 34: P7.5 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 
 

Figura 35: P7.5 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 
 

Figura 36: P7.5 Médias e Desvio Padrão (sexo/ faixa etária/ escolaridade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

A 

Supervisor 

B 

Supervisor 

C

Supervisor 

D

Supervisor 

E

Supervisor 

F

Supervisor 

G

Count 0 0 0 0 0 2 1 3

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 16,7% 5,9% 3,2%

Count 1 0 0 0 0 3 0 4

% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 4,3%

Count 0 0 1 4 2 4 4 15

% ,0% ,0% 7,7% 30,8% 10,5% 33,3% 23,5% 16,1%

Count 6 2 3 3 4 2 6 26

% 40,0% 50,0% 23,1% 23,1% 21,1% 16,7% 35,3% 28,0%

Count 8 2 9 6 13 1 6 45

% 53,3% 50,0% 69,2% 46,2% 68,4% 8,3% 35,3% 48,4%

Count 15 4 13 13 19 12 17 93

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

 

Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.5 2

3

4

5

6

5,40 5,50 5,62 5,15 5,58 

3,75 
4,94 5,14 

,828 ,577 ,650 
,899 ,692 

1,215 

1,088 1,049 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

P1 Mean Std. Deviation 

Masculino 5,14 1,089 

Feminino 5,14 1,034 

Total 5,14 1,049 

P2_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 25 anos 5,42 ,844 

25-35 anos 4,72 1,099 

Mais de 35 anos 5,18 1,181 

Total 5,14 1,050 

P4 Mean Std. Deviation 

9º ano ou inferior 5,14 ,864 

12º ano 5,15 1,089 

Freq. universitária 5,26 ,864 

Licenciatura ou sup. 4,88 1,360 

Total 5,13 1,051 
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A última variável analisada, respeitante à dimensão comunicação, foi a capacidade de ouvir o 

recetor P7.6. Existiu, como se pode comprovar através da Figura 37 e à semelhança das outras 

variáveis analisadas anteriormente, uma grande dispersão entre as avaliações dos comunicadores 

(entre o nível 2 e 6). O mesmo não se passou com as autoavaliações dos líderes, onde a 

concentração das avaliações distribuiu-se entre o nível 4 e o 6. Ao nível da análise das médias 

verificámos que os comunicadores atingiram um valor superior ao dos supervisores, o que já se tinha 

verificado na variável anterior, por outro lado ao nível dos desvios padrões, a avaliação dos 

comunicadores situou-se em 1.04 e a avaliação dos líderes (comunicadores), em aproximadamente 

0.82, o que corresponde a um maior consenso nestas avaliações. O comparativo entre supervisores 

(Figura 38) possibilita verificar que existiram dois supervisores (A e F) avaliados negativamente pelos 

seus respetivos comunicadores. Positivamente, verificámos que os supervisores A, C e E foram 

avaliados com o nível 6 (máximo) por 66.7%, 71.4% e 68.4% respetivamente, pelos seus 

subordinados; devemos salientar ainda, que o supervisor B foi avaliado em 100% dos seus 

comunicadores como possuindo uma capacidade de ouvir o recetor entre o nível máximo (6) e o nível 

imediatamente abaixo (5) o que é revelador da satisfação dos seus subordinados nesta variável. Em 

relação às médias enunciadas na Figura 39, constatámos que o supervisor F foi o que alcançou a 

menor média (4.07) relativamente aos seus pares, e o supervisor C foi o que conseguiu uma maior 

média (5.54), fruto da satisfação dos seus subordinados em relação à sua capacidade de ouvir o 

recetor. Nesta dimensão verificámos que a questão do género não incluiu diferenças significativas em 

relação aos resultados das avaliações (média), ambos tiveram um resultado bastante aproximado 

(5.19 e 5.18) como se pode verificar na Figura 40. De resto não existiram diferenças significativas nos 

vários grupos analisados (Figura 40). Podemos apenas salientar que os subordinados com menos de 

25 anos foram os que demonstraram maior satisfação relativamente à capacidade do seu líder em 

ouvir o recetor. A questão da escolaridade afeta inversamente a satisfação, isto é, quanto maior for o 

nível de habilitações literárias, menor é a satisfação. Por fim, os comunicadores com menos de 1 ano 

na PT Contact foram os mais satisfeitos em relação a comunicadores com maior antiguidade. 
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Figura 37: P7.6 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: P7.6 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 

Figura 39: P7.6 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 

Supervisor 

A 

Supervisor 

B 

Supervisor 

C

Supervisor 

D

Supervisor 

E

Supervisor 

F

Supervisor 

G

Count 0 0 0 0 0 2 0 2

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% ,0% 2,1%

Count 2 0 0 0 0 3 0 5

% 13,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 21,4% ,0% 5,2%

Count 0 0 1 3 4 4 5 17

% ,0% ,0% 7,1% 23,1% 21,1% 28,6% 29,4% 17,7%

Count 3 2 3 3 2 2 6 21

% 20,0% 50,0% 21,4% 23,1% 10,5% 14,3% 35,3% 21,9%

Count 10 2 10 7 13 3 6 51

% 66,7% 50,0% 71,4% 53,8% 68,4% 21,4% 35,3% 53,1%

Count 15 4 14 13 19 14 17 96

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

 

Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.6 2

3

4

5

6

5,40 5,50 5,64 5,31 5,47 
4,07 5,06 5,19 

1,056 ,577 ,633 ,855 ,841 
1,385 

,827 1,039 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

 SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P7.6 2 Count 2 0 2 

% 2,1% ,0% 1,9% 

3 Count 5 0 5 

% 5,2% ,0% 4,9% 

4 Count 17 2 19 

% 17,7% 28,6% 18,4% 

5 Count 21 3 24 

% 21,9% 42,9% 23,3% 

6 Count 51 2 53 

% 53,1% 28,6% 51,5% 

Total Count 96 7 103 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,19 1,039 

Supervisores 5,00 ,816 

Total 5,17 1,024 
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Figura 40: P7.6 Médias e Desvio Padrão (sexo/ faixa etária/ escolaridade/ antiguidade na PT Contact) 

P1 Mean Std. Deviation 

Masculino 5,19 1,091 

Feminino 5,18 1,017 

Total 5,19 1,039 

 

 

 

 

 

 
 

Avaliação da Dimensão Empatia 

A avaliação da dimensão empatia foi efetuada com base na medição das variáveis: correção (P7.7), 

simpatia (P7.8), capacidade de compreender as necessidades dos subordinados (P7.9), preocupação 

para com os problemas dos subordinados (P7.12), capacidade de fazer o outro sentir-se valorizado 

(P7.15) e capacidade de gerar identificação (P7.16). 

Em relação à variável correção (P7.7), verificámos uma grande dispersão (Figura 41) em relação às 

avaliações dos supervisores (entre o nível 1 e o 6) comparativamente aos supervisores que limitam 

as suas avaliações numa escala entre os níveis positivos (acima de 3). Ainda que as avaliações 

tivessem manifestado uma amplitude elevada (Figura 41), verificámos que a maioria das avaliações 

concentrou-se entre o nível 5 e 6, (mais de 81%) revelando que a maioria dos subordinados se 

encontrava satisfeita. Ao nível do comparativo entre supervisores, apenas os supervisores F e G 

registaram valores abaixo da média. Destacou-se, atingindo o nível de máximo, o supervisor C com 

78.6% dos seus comunicadores a revelarem que este é muito bom em matéria de correção (Figura 

42). Através do comparativo das médias (Figura 43), suportamos a ideia de que o supervisor C é o 

mais correto (5.71), pois é o que exibe um resultado mais elevado. Apurámos também que, nesta 

variável, (Figura 44) o sexo feminino encontrou-se ligeiramente mais satisfeito que o masculino. O 

grupo etário compreendido entre os 25 e os 35 anos foi o que demonstrou menor satisfação, o 

mesmo aplicando-se aos comunicadores licenciados (ou superior). 

 

 

 

 

 

P2_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 25 anos 5,40 ,928 

25-35 anos 4,87 1,167 

Mais de 35 anos 5,25 ,989 

Total 5,19 1,040 

P4 Mean Std. Deviation 

9º ano ou inferior 5,43 ,852 

12º ano 5,14 1,049 

Freq. universitária 5,17 1,114 

Licenciatura ou sup. 5,06 1,124 

Total 5,18 1,041 

P6_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 1 ano 5,50 ,780 

1 a 2 anos 5,14 1,125 

Mais de 2 anos 5,05 1,108 

Total 5,19 1,045 
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Figura 41: P7.7 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 

SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P7.7 1 Count 1 0 1 

% 1,0% ,0% 1,0% 

2 Count 1 0 1 

%  1,0% ,0% 1,0% 

3 Count 2 0 2 

% 2,1% ,0% 1,9% 

4 Count 14 1 15 

% 14,6% 14,3% 14,6% 

5 Count 29 5 34 

% 30,2% 71,4% 33,0% 

6 Count 49 1 50 

% 51,0% 14,3% 48,5% 

Total Count 96 7 103 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura 42: P7.6 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 

 

 

 

 

Supervisor 

A

Supervisor 

B

Supervisor 

C

Supervisor 

D

Supervisor 

E

Supervisor 

F

Supervisor 

G

Count 0 0 0 0 0 1 0 1

% 

within 

Qual 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,1% ,0% 1,0%

Count 0 0 0 0 0 0 1 1

% 

within 

Qual 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,9% 1,0%

Count 0 0 0 0 0 2 0 2

% 

within 

Qual 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% ,0% 2,1%

Count 1 1 1 3 0 4 4 14

% 

within 

Qual 

6,7% 25,0% 7,1% 23,1% ,0% 28,6% 23,5% 14,6%

Count 4 2 2 4 7 3 7 29

% 

within 

Qual 

26,7% 50,0% 14,3% 30,8% 36,8% 21,4% 41,2% 30,2%

Count 10 1 11 6 12 4 5 49

% 

within 

Qual 

66,7% 25,0% 78,6% 46,2% 63,2% 28,6% 29,4% 51,0%

Count 15 4 14 13 19 14 17 96

% 

within 

Qual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6

Total

 
Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.7 1

2

3

4

5

SUP_COM Mean 
Std. 

Deviation 

Comunicadores 5,25 ,973 

Supervisores 5,00 ,577 

Total 5,23 ,952 
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Figura 43: P7.7 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 
Figura 44: P7.7 Médias e Desvio Padrão (sexo/ faixa etária/ escolaridade) 

P1 Mean Std. Deviation 

Masculino 5,19 ,980 

Feminino 5,28 ,976 

Total 5,25 ,973 

 

 

P4 Mean Std. Deviation 

9º ano ou inferior 5,29 ,825 

12º ano 5,37 1,090 

Freq. universitária 5,22 ,736 

Licenciatura ou sup. 5,00 1,118 

Total 5,25 ,978 

 
Em relação à variável simpatia (P7.8), constatámos que, comparando as avaliações dos 

supervisores com as dos comunicadores (Figura 45), os primeiros concentraram a maioria dos 

resultados no nível 4, os segundos no nível 6. Não existiu grande disparidade em relação às médias e 

desvio padrão, ainda que o desvio padrão dos supervisores seja inferior ao dos comunicadores; a 

média registada pelos comunicadores (5.42) é, como na maioria das variáveis analisadas 

anteriormente, superior à dos supervisores (4.57) na sua autoavaliação. Através da análise à Figura 

46, chegámos à conclusão de que a tendência para os resultados abaixo da média continua a ser 

seguida por parte dos supervisores F e G, entrando para este grupo o supervisor D. Mas a análise 

das médias possibilitou-nos extrair a conclusão de que os supervisores D e F são caracterizados 

pelos seus comunicadores como os menos simpáticos, porém o supervisor G já não está ao nível dos 

anteriores, ainda que tenha registado avaliações negativas, como verificámos anteriormente. A nível 

das médias (Figura 47) encontrou-se posicionado num nível intermédio, comparativamente aos outros 

supervisores. Os melhores classificados foram os supervisores A (5.87) e C (5.86), ambos com um 

reduzido nível de desvio padrão (abaixo de 0.37), o que acrescenta maior certeza aos resultados 

obtidos. Tendo em conta a Figura 48, podemos aferir da menor satisfação dos subordinados que se 

5,60 5,00 5,71 5,23 5,63 
4,43 4,88 5,25 

,632 ,816 
,611 ,832 ,496 

1,453 1,054 ,973 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

P2_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 25 anos 5,41 ,741 

25-35 anos 4,93 1,112 

Mais de 35 anos 5,39 1,076 

Total 5,26 ,972 
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encontram na faixa etária entre os 25 e os 45 anos, nos indivíduos que concluíram a licenciatura ou 

superior e ainda, nos colaboradores que já trabalham na PT Contact há mais de 2 anos, 

respetivamente a cada um dos seus grupos.  

Figura 45: P7.8 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 
SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P7.8 3 Count 7 0 7 

%  7,3% ,0% 6,8% 

4 Count 6 4 10 

% 6,3% 57,1% 9,7% 

5 Count 23 2 25 

%  24,0% 28,6% 24,3% 

6 Count 60 1 61 

%  62,5% 14,3% 59,2% 

Total Count 96 7 103 

%  100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Figura 46: P7.8 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 

 

 

 

 

Supervisor 

A

Supervisor 

B

Supervisor 

C

Supervisor 

D

Supervisor 

E

Supervisor 

F

Supervisor 

G

Count 0 0 0 3 0 3 1 7

% 

within 

Qual 

,0% ,0% ,0% 23,1% ,0% 21,4% 5,9% 7,3%

Count 0 0 0 1 1 3 1 6

% 

within 

Qual 

,0% ,0% ,0% 7,7% 5,3% 21,4% 5,9% 6,3%

Count 2 3 2 4 4 5 3 23

% 

within 

Qual 

13,3% 75,0% 14,3% 30,8% 21,1% 35,7% 17,6% 24,0%

Count 13 1 12 5 14 3 12 60

% 

within 

Qual 

86,7% 25,0% 85,7% 38,5% 73,7% 21,4% 70,6% 62,5%

Count 15 4 14 13 19 14 17 96

% 

within 

Qual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

 
Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.8 3

4

5

6

SUP_COM 

Mean 

Std. 

Deviation 

Comunicadores 5,42 ,902 

Supervisores 4,57 ,787 

Total 5,36 ,917 
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Figura 47: P7.8 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 

 
Figura 48: P7.8 Médias e Desvio Padrão (faixa etária/ escolaridade/ antiguidade na PT Contact) 

P2_COD 

Mean 

Std. 

Deviation 

Menos de 25 anos 5,61 ,771 

25-35 anos 5,13 ,973 

Mais de 35 anos 5,52 ,846 

Total 5,44 ,874 

 

 

 

 

 
 

 

Em relação à variável capacidade de compreender as necessidades dos subordinados (P7.9), 

verificámos que os comunicadores, através da média, seguiram a tendência registada na análise das 

anteriores variáveis, isto é, atribuíram um nível superior (5.29) às suas avaliações comparativamente 

aos resultados evidenciados pelos supervisores (5.14). Analisando também o desvio padrão, 

constatámos que existe uma maior dispersão na avaliação dos comunicadores e que as avaliações 

dos supervisores manifestam uma maior concentração, como comprova a Figura 49. Através do 

comparativo entre supervisores (Figura 50), verificámos que os supervisores A, F e G obtiveram 

resultados abaixo da média, o supervisor F chegou mesmo a ter um comunicador a avaliá-lo como 

muito mau (nível 1). Positivamente apresentaram-se os supervisores A, C e E que exibiram a grande 

maioria dos seus respetivos subordinados (mais de 73% em cada um dos casos) a avaliá-los como 

tendo uma muito boa (nível 6) capacidade de compreender as necessidades dos seus subordinados. 

A Figura 51 corrobora as ideias apresentada inicialmente (através da análise à Figura 49), isto é, os 

dados relativos às avaliações dos comunicadores acerca dos seus líderes apresentaram uma grande 
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dispersão, que se pode perceber através do elevado nível do desvio padrão apresentado pelos 

supervisores A, B, F e G. No caso do supervisor A, a elevada dispersão não garante um elevado nível 

de confiança ao resultado da média (5.60), ao contrário da média apresentada pelo supervisor C 

(5.71) que aliou um bom resultado a um nível reduzido do desvio padrão. No que respeita à 

diferenciação por grupos, efetivados através das perguntas de caracterização geral (presentes no 

início do questionário), os resultados (Figura 52) seguem a tendência evidenciada através das 

análises às variáveis anteriores, isto é: o grupo etário menos satisfeito situa-se entre os 25 e os 35, o 

grupo categorizado como o mais instruído academicamente é também o menos satisfeito, nas 

restantes categorias não se registaram diferenças significativas que mereçam destaque. 

Figura 49: P 7.9 Comparação entre as Médias das Avaliações (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,29 1,070 

Supervisores 5,14 ,690 

Total 5,28 1,047 

 
Figura 50: P7.9 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 
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Figura 51: P7.9 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 
Figura 52: P.7.9 Médias e Desvio Padrão (faixa etária/ escolaridade) 

 

 

Em relação à variável preocupação para com os problemas dos subordinados (P7.12), 

comparando a média das avaliações dos supervisores com a dos comunicadores (Figura 53) 

constatámos que, ao contrário da tendência, os supervisores nesta variável autoavaliaram-se, de 

forma valorativa, a um nível superior (5.57) relativamente à valoração presente nas avaliações dos 

comunicadores (5.22). Registámos um desvio padrão acentuado em relação aos comunicadores, 

acima de 1.03, face ao valor apresentado nas autoavaliações dos supervisores. A respeito da Figura 

54, constatámos, através da análise ao gráfico, que os supervisores F e G foram avaliados por dois 

comunicadores, como não tendo a menor preocupação para com os problemas dos seus 

subordinados; para além desse facto, apenas um dos supervisores não foi avaliado como abaixo da 

média por algum dos seus subordinados. A supervisora B apresentou 50% dos seus comunicadores 

avaliando-a num patamar abaixo da média (nível 3); nesta variável, o supervisor C foi o que 

apresentou melhores resultados, pois, a totalidade dos seus subordinados classificou-o com nível 

bom (nível 5) ou muito bom (nível 6). Comparando a média dos resultados apresentados pelos vários 

supervisores, concluímos que o supervisor C foi o que atingiu o resultado mais elevado (5.79), e o 

supervisor F foi o que apresentou a média mais baixa, apenas 4.43. No que respeita às avaliações 

desta variável, tendo em conta a diferenciação por grupos, apenas registámos a tendência da menor 
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satisfação do escalão etário entre os 25 e os 35 anos, bem como a menor satisfação dos solteiros 

face aos outros grupos, como indica a Figura 56.  
 
Figura 53: P7.12 Comparação entre as Médias das Avaliações (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,22 1,048 

Supervisores 5,57 ,535 

Total 5,24 1,024 

 
Figura 54: P7.12 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 

Figura 55: P7.12 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 
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Figura 56: P.7.12 Médias e Desvio Padrão (faixa etária/ escolaridade) 

P3COD Mean Std. Deviation 

Solteiros 5,08 1,102 

Outros 5,64 ,727 

Total 5,21 1,051 

 

 

 

Em relação à variável capacidade de fazer os subordinados sentirem-se valorizados (P7.15), 

através da comparação de médias (Figura 57) e desvio padrão, entre os resultados dos 

comunicadores e os resultados dos supervisores, chegámos à conclusão de que os valores não 

apresentaram diferenças significativas, 4.84 e 5.00, por outro lado a dispersão apresentou igual valor 

para os dois grupos (sensivelmente 1.16), caracterizando-se esse número por uma elevada dispersão 

ao longo da escala de valores (entre 1 e 6). O comparativo de supervisores (Figura 58), respeitante à 

avaliação efetuada pelos comunicadores acerca do seu líder, indicou que não existindo resultados, 

muito maus (nível 1) a grande maioria dos supervisores teve pelo menos uma avaliação abaixo da 

média. O supervisor que registou a avaliação mais elevada (nível 6), por parte de um maior número 

de subordinados (50% dos seus subordinados), foi o supervisor C. Ao nível da comparação de 

médias, o supervisor C foi o que registou o resultado mais elevado (5.43). O que registou o menor 

resultado foi supervisor F (4.07), os altos níveis do desvio padrão manifestaram-se em todos os 

supervisores. Ao nível da caracterização dos grupos, o sexo feminino foi o que teve uma maior 

satisfação perante os seus supervisores, bem como o grupo etário acima dos 35 anos.  

 
Figura 57: P7.15 Comparação entre as Médias das Avaliações (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean N Std. Deviation 

Comunicadores 4,84 96 1,155 

Supervisores 5,00 7 1,155 

Total 4,85 103 1,150 

 
 

 

 

 

 

 

 

P4 Mean Std. Deviation 

9º ano ou inferior 5,50 ,941 

12º ano 5,27 1,096 

Freq. universitária 5,13 1,100 

Licenciatura ou sup. 4,94 ,966 

Total 5,21 1,051 
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Figura 58: P7.15 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 
 

Figura 59: P7.15 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 
Figura 60: P.7.12 Médias e Desvio Padrão (sexo/ faixa etária) 
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Em relação à variável capacidade de gerar admiração (P7.16), constatámos, através da análise à 

Figura 61, que as médias foram mais baixas que na maioria das variáveis anteriores, comunicadores 

(4.74) e supervisores (4.57). Os supervisores autoavaliaram-se de uma forma mais modesta, 

comparativamente à avaliação dos seus supervisores. O desvio padrão dos comunicadores foi 

bastante mais elevado em comparação com o valor apresentado pelos supervisores, o que indica que 

o valor da média dos supervisores é mais fiável do que no caso dos comunicadores, que 

apresentaram uma maior variação da distribuição dos seus resultados. O comparativo entre 

supervisores (Figura 62) permitiu-nos verificar que todos os supervisores, exceto o supervisor C, 

obtiveram pelo menos um resultado abaixo da média (abaixo do nível 4), para além desse facto, a 

maioria das avaliações efetuadas pelos comunicadores aos seus líderes (mais de 64%) situou-se 

entre o nível 4 e 5, o que indica que mais de 60% dos subordinados considera o seu líder como 

capaz de gerar em si admiração. O supervisor A foi o supervisor cujos comunicadores (80%) 

consideraram como possuidor de maior capacidade (entre o nível 5 e 6) para gerar admiração. A 

Figura 63 permitiu verificar que os supervisores A e C foram os que obtiveram as médias superiores 

(acima de 5.10). O desvio padrão foi bastante elevado no que respeita a cada um dos sete 

supervisores (acima de 0.89). A respeito das diferenças ao nível dos grupos, referentes às perguntas 

de caracterização, nenhuma dos indicadores apresentou assimetrias fundamentais ao nível dos 

grupos que os compõem. 

Figura 61: P7.16 Comparação entre as Médias das Avaliações (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 4,74 1,047 

Supervisores 4,57 ,535 

Total 4,73 1,019 

 
Figura 62: P7.16 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 
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Figura 63: P7.16 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

Avaliação da Dimensão Acesso 

A avaliação da dimensão acesso foi efetuada com base na medição das variáveis: disponibilidade 

para ouvir (P7.11) e disponibilidade para ajudar (P7.11). 

Em relação à variável disponibilidade para ouvir (P7.10), os comunicadores avaliaram 

maioritariamente os seus líderes entre o nível 1 e o nível 6. Verificou-se uma grande dispersão nas 

avaliações dos comunicadores, comparativamente às autoavaliações dos líderes, os últimos 

autoavaliaram todos, entre o nível 4 e 5, obtendo maior consenso (desvio padrão menor do que o dos 

comunicadores) e revelaram-se modestos na sua autoavaliação ao nível das médias (Figura 64). Em 

relação ao comparativo entre os supervisores, correspondendo à avaliação efetuada pelos seus 

subordinados (Figura 65), os supervisores F e D são os únicos que registaram pontuações negativas 

(abaixo do nível 4). Os que se destacaram pela positiva foram o supervisor A e o supervisor C, ambos 

com mais de 78% dos seus subordinados a avaliarem os mesmos com o nível máximo (nível 6). Em 

relação comparativa das médias e desvio padrão, representados através da Figura 66, registámos 

que os supervisores A (5.80) e C (5.79) foram os que obtiveram as melhores médias, enquanto o 

supervisor F foi o que apresentou o pior resultado, este foi. Aliás, o único que obteve uma grande 

dispersão (desvio padrão) em relação às avaliações que os seus subordinados efetuaram acerca de 

si (sensivelmente 1.53). No que respeita às variáveis de caracterização (como por exemplo o género 

ou a faixa etária) através da análise das médias não se verificam diferenças substanciais na 

avaliação efetuada pelos comunicadores. Apenas se pode realçar (Figura 67) que os comunicadores 

com o 9º ano ou inferior, a nível de escolaridade, apresentaram maior satisfação relativamente a 

outros com um nível superior. Os comunicadores que trabalham na PT Contact, como primeiro 

emprego, apresentaram um nível de satisfação inferior (5.22) a outros que já tenham trabalhado em 

outras empresas. 
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Figura 64: P7.10 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 

 
Figura 65: P7.10 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 
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Figura 66: P7.10 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

Figura 67: P7.6 Médias e Desvio Padrão (faixa etária/ primeiro emprego ou não) 

P4 Mean Std. Deviation 

9º ano ou inferior 5,50 ,855 

12º ano 5,29 1,146 

Freq. universitária 5,35 ,832 

Licenciatura ou sup. 5,24 ,752 

Total 5,33 ,961 

 
Em relação à variável disponibilidade para ajudar (P7.11), verificámos que o nível de dispersão não 

difere em muito, como em outras variáveis. Os supervisores e comunicadores avaliaram ou 

autoavaliaram-se entre o nível 3 e 6, os comunicadores avaliaram os seus supervisores entre o nível 

3 e o 6, os supervisores, mais consensuais, autoavaliaram-se entre o nível 5 e 6. No que respeita à 

média das avaliações dos supervisores e comunicadores, os comunicadores foram bastante mais 

favoráveis (5.29) na sua apreciação do que os supervisores na sua autoavaliação (4.88). Como 

referimos anteriormente, a dispersão é maior nas avaliações dos comunicadores relativamente aos 

comunicadores, como se pode constatar através da consulta à Figura 68. Através da Figura 69 

verificámos que os supervisores D, F e G registaram avaliações abaixo da média, se bem que não 

foram extremamente baixas (nível 3), os que obtiveram melhores resultados foram o supervisor A e 

C, com mais de 91% dos seus subordinados a avaliarem os últimos com o nível máximo, o que é 

demonstrativo da satisfação em relação à disponibilidade evidenciada pelo líder para ajudar. O 

comparativo que é introduzido através da Figura 70 identificou, através das suas médias, o supervisor 

A (5.87) e o supervisor C (5.93) como os que alcançaram os melhores resultados. A juntar a este 

dado registou-se também o facto de ambos terem obtido o menor desvio padrão, assegurando uma 

maior confiança ao nível dos resultados obtidos através das avaliações dos seus subordinados. O 

pior resultado (média) foi o registado pelo supervisor F (4.80), este foi o que registou o desvio padrão 

mais acentuado (sensivelmente 1.15). Nas diferenças de género, o grupo composto pelo sexo 

masculino é o mais satisfeito (5.55) (Figura 71). Registámos também, o facto de os comunicadores da 

faixa etária entre os 25 e os 35 anos posicionarem-se como os menos satisfeitos (Figura 71).  
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Total 5,34 ,957 
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Figura 68: P7.11 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 
SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P7.11 3 Count 5 0 5 

%  5,2% ,0% 4,8% 

4 Count 8 0 8 

%  8,2% ,0% 7,7% 

5 Count 22 5 27 

%  22,7% 71,4% 26,0% 

6 Count 62 2 64 

%  63,9% 28,6% 61,5% 

Total Count 97 7 104 

%  100,0% 100,0% 100,0

% 

 
Figura 69: P7.11 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 

 
Figura 70: P7.11 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 
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% 
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Qual é 

,0% ,0% 7,1% 46,2% 21,1% 33,3% 35,3% 22,7%

Count 14 3 13 4 14 5 9 62

% 

within 

Qual é 

93,3% 75,0% 92,9% 30,8% 73,7% 33,3% 52,9% 63,9%

Count 15 4 14 13 19 15 17 97

% 

within 

Qual é 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

 

Qual é o seu Supervisor?

Total

P7.11 3

4

5

6

5,87 5,50 5,93 5,00 5,68 4,80 5,35 5,45 

,516 1,000 ,267 ,913 ,582 1,146 ,862 ,854 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

SUP_COM 

Mean 

Std. 

Deviation 

Comunicadores 5,45 ,854 

Supervisores 5,29 ,488 

Total 5,44 ,834 
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Figura 71: P7.6 Médias e Desvio Padrão (faixa etária/ primeiro emprego ou não) 

P1 Mean Std. Deviation 

Masculino 5,51 ,870 

Feminino 5,42 ,850 

Total 5,45 ,854 

 

Avaliação da Dimensão Avaliação 

A avaliação da dimensão avaliação foi efetuada com base na medição das variáveis: integridade na 

avaliação e controlo (P7.19), justificação nas avaliações e controlo (P7.20), transparência na 

avaliação e controlo (P7.21), capacidade de punir quem merece (P7.22), capacidade de avaliar com 

regularidade adequada (P7.23), capacidade de premiar quem merece (P7.24). 

Em relação à variável integridade na avaliação e controlo (P7.19), verificámos, através da análise 

da Figura 72, que o valor da média dos supervisores é superior em relação aos comunicadores. Este 

facto poderá ser explicado através de uma maior dispersão de valores registado no caso dos 

comunicadores, uma vez que o desvio padrão ultrapassa 1.00. No que respeita às médias 

comparadas de todos os supervisores (Figura 73), verificámos que os valores situaram-se entre o 

nível 4 e 6. O líder que obteve o melhor resultado ao nível da integridade e controlo foi o supervisor E 

(5.53). O que obteve pior resultado foi o supervisor F (4.57), este foi também o que teve um nível 

mais elevado de desvio padrão, o que revela que as avaliações não foram consensuais. Ao nível das 

variáveis de caracterização não existem diferenças significativas a apontar entre os vários grupos. 

Figura 72: P7.19 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,08 1,002 

Supervisores 5,71 ,756 

Total 5,13 ,997 

 
Figura 73: P7.19 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

5,27 5,25 5,36 4,92 5,53 4,57 4,71 5,08 

1,100 ,500 ,633 ,954 ,612 1,158 1,263 1,002 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

P2_COD Mean Std. Deviation 

Menos de 25 anos 5,63 ,623 

25-35 anos 5,20 1,031 

Mais de 35 anos 5,46 ,932 

Total 5,45 ,860 
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Em relação à variável justificação nas avaliações e controlos (P7.20), analisando a Figura 74 

reparámos que, ao contrário da variável anterior, os supervisores registaram um valor mais elevado 

que os comunicadores (5.43). Os mais modestos na avaliação foram os comunicadores (5.11), o que 

demonstra que os supervisores têm uma perceção de que são justos nas avaliações e controlos, mas 

que essa opinião não é corroborada por quem está abaixo destes hierarquicamente. De salientar que 

o valor do desvio padrão, apesar de ser, ligeiramente, mais elevado no caso dos comunicadores, não 

difere em muito do valor apresentado pelos seus líderes. O comparativo entre supervisores, presente 

na Figura 75, permite verificar que a dispersão dos resultados apresentou valores entre o nível 3 e o 

6, a grande maioria (mais de 73%) dos comunicadores avaliou os seus supervisores como bom ou 

muito bom (nível 5 e 6), no que respeita a esta variável o melhor resultado foi atingido pelo supervisor 

E. A interpretação da Figura 76 reforça esta ideia, pois o supervisor E destacou-se pela positiva, com 

uma média de 5.53 e apresentando um nível de confiança elevado (maior consenso), devido ao 

reduzido valor do desvio padrão. Opostamente, as piores médias foram registadas pelos supervisores 

F e G. Ao nível das variáveis resultantes das perguntas de caracterização, tal como na variável 

anterior, não existem diferenças significativas entre os grupos. 

Figura 74: P7.20 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,11 ,983 

Supervisores 5,43 ,787 

Total 5,14 ,971 

 
Figura 75: P7.20 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 
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Figura 76: P7.20 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

Em relação à variável transparência na avaliação (P7.21), a comparação entre o valor da média 

(Figura 77), permitiu verificar que os supervisores têm uma imagem exagerada de si próprios (5.43), 

ao nível da transparência na avaliação, comparando as suas avaliações com as avaliações dos seus 

subordinados. Por outro lado, reparámos que o desvio padrão foi bastante elevado no que respeita às 

avaliações dos comunicadores. Através da Figura 78, percebemos o porquê deste desvio padrão tão 

elevado, que se explica pelo facto de se terem verificado casos onde os comunicadores avaliaram os 

seus supervisores com o nível 2 e 3, o que puxou a média das avaliações dos comunicadores para 

um nível inferior. O comparativo das médias dos supervisores (Figura 79) permitiu-nos aferir o melhor 

desempenho dos supervisores C e E em oposição ao F e G. 

Figura 77: P7.21 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean N Std. Deviation 

Comunicadores 5,09 97 1,042 

Supervisores 5,43 7 ,787 

Total 5,12 104 1,027 

 

Figura 78: P7.21 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 

5,13 5,25 5,29 5,08 5,53 
4,71 4,82 5,11 

1,187 ,957 ,726 ,954 ,697 
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Figura 79: P7.21 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

Em relação à variável capacidade de punir quem merece (P7.22), e apoiando-nos na Figura 80, 

podemos concluir que os comunicadores destacaram-se ligeiramente na sua avaliação aos seus 

líderes, com 4.92 (ao contrário do que aconteceu na variável anterior), obtendo um resultado mais 

favorável que o dos supervisores (4.71), que revelam modéstia na sua autoavaliação. De salientar 

que o desvio padrão é bastante elevado em ambos os casos, situando-se acima de 1.14. Em relação 

ao comparativo das médias e desvio padrão (Figura 81) entre os supervisores, reforça-se a ideia de 

uma dispersão elevada dos valores. O melhor resultado foi atingido pelo supervisor D e o pior pelo 

supervisor G. Ao nível da separação por grupos através das questões de caracterização segue-se a 

tendência registada nas dimensões analisadas anteriormente (comunicação, empatia e acesso) e que 

não acrescentam nada de novo.  

Figura 80: P7.22 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 4,92 1,145 

Supervisores 4,71 1,254 

Total 4,90 1,148 

 
Figura 81: P 7.22 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 

5,33 5,00 5,57 5,00 5,58 
4,40 4,65 5,09 

1,291 
,816 ,514 ,913 ,607 

1,121 1,169 1,042 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

5,07 5,25 5,00 5,31 5,16 4,57 4,35 4,92 

,730 ,957 
,784 ,751 1,068 

1,399 1,618 
1,145 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 
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Em relação à variável capacidade de avaliar com regularidade adequada (P7.23), verificámos 

(Figura 82) que a média entre os dois grupos aproxima-se bastante (próximo de 5.00) bem como o 

desvio padrão que neste caso é elevado. O facto de as médias situarem-se em valores próximos 

indica consenso (dentro da dispersão) na ideia do líder ter uma boa capacidade de avaliar com a 

regularidade adequada (nível 5), mesmo reconhecendo que se registou uma grande dispersão dos 

dados. A análise da Figura 83 vem reforçar a ideia enunciada anteriormente, onde o desvio padrão foi 

elevado em quase todos o supervisores. As médias com maior valor foram atingidas pelo supervisor 

C e D, 5.29 e 5.31 respetivamente. Nas perguntas de caracterização seguiu-se a tendência, ao nível 

da menor satisfação em relação à faixa etária compreendida entre os 25 e os 35 anos, da menor 

satisfação dos indivíduos habilitados com a licenciatura ou superior; nos outros grupos não se 

verificam desníveis acentuados ai nível dos indicadores.  

Figura 82: P7.23 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 5,04 1,035 

Supervisores 5,00 1,155 

Total 5,04 1,038 

 
Figura 83: P 7.23 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

Em relação à variável capacidade de premiar quem merece (P7.23), verificou-se (Figura 84) que a 

média dos resultados dos supervisores é superior à média dos resultados dos comunicadores, este 

facto, pode ser traduzido numa ideia que os supervisores têm de si que não espelha a opinião dos 

seus subordinados. Este caso pode estar relacionado com a questão da motivação (onde o líder 

pensa que está a motivar corretamente mas o subordinado não se sente motivado pelo líder). Nos 

dois casos o desvio padrão situa-se num nível superior a 1.0, o que revela que não existe consenso 

nas avaliações dos dois grupos. Recorrendo à análise da Figura 85, verificámos que o pior resultado 

foi apresentado pelo supervisor G (nível 1). O melhor resultado foi atingido pelo supervisor B que 

obteve 50% dos seus comunicadores a classificarem-no como possuindo muito boa (nível 6) 

capacidade de premiar que merece. Apoiando-nos na Figura 86, verificámos ainda que a melhor 

média foi a do supervisor C (5.29) e a pior foi a do supervisor F (4.36) 

5,21 5,00 5,29 5,31 5,16 4,73 4,65 5,04 

,975 1,155 ,914 ,947 ,765 1,280 1,222 1,035 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 
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Figura 84: P7.24 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 4,97 1,072 

Supervisores 5,29 1,113 

Total 4,99 1,072 

 

Figura 85: P7.24 Comparativo entre Supervisores (avaliação dos comunicadores) 

 
 

Figura 86: P7.24 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 
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Avaliação Geral das Dimensões Consideradas 

Dimensão Comunicação: No que respeita à avaliação global das avaliações e apoiados na média 

conjunta (Figura 87), que inclui todas as variáveis que compõem a dimensão comunicação, 

chegámos à conclusão que os comunicadores de todos os supervisores apresentaram avaliações 

que incidem ao nível da média, em valores compreendidos entre o nível 4 (satisfação acima da 

média) e o nível 6 (muito satisfeito). Ao nível da comunicação patenteada pelo seu líder, os 

subordinados avaliaram todos os supervisores com valores acima da média o que sugere a ideia de 

alguma satisfação. Os líderes (supervisores) C e o E são os obtiveram níveis mais elevados por parte 

dos seus respetivos subordinados (comunicadores), atingindo uma média de 5.66 (C) e 5.55 (E). É de 

salientar que estes obtiveram os valores mais baixos ao nível do desvio padrão, o que veio reforçar 

os seus resultados positivos, pois indicam valores consensuais entre os seus subordinados. Os 

supervisores F e G foram aqueles que registaram menores valores por parte dos seus subordinados, 

obtendo 4.37 (F) e 4.88 (G) como média final. Estes foram também os supervisores que registaram os 

maiores valores de desvio padrão (acima de 1.00). 

Figura 87: Média Conjunta das Variáveis da Dimensão Comunicação (supervisores) 

Qual é o seu Supervisor? Mean N Std. Deviation 

 

Supervisor A 5,467 15 ,6878 

Supervisor B 5,333 4 ,4907 

Supervisor C 5,655 14 ,5409 

Supervisor D 5,256 13 ,7924 

Supervisor E 5,553 19 ,4877 

Supervisor F 4,369 14 1,0443 

Supervisor G 4,882 17 1,0048 

Total 5,214 96 ,8651 

 

Dimensão Empatia: No que respeita à avaliação global das avaliações e apoiados na média 

conjunta, que inclui todas as variáveis que compõem a dimensão empatia, chegámos à conclusão 

que os comunicadores apresentaram avaliações (acerca do seu líder) que incidem, ao nível da 

média, em valores compreendidos entre o nível 4 (satisfação acima da média) e o nível 6 (muito 

satisfeito). Revelando que todos os supervisores foram avaliados acima da média pelos seus 

comunicadores, através da empatia criada. A análise à Figura 88 permitiu concluir que o supervisor C 

(5.61), o supervisor A (5.46) e o supervisor E (5.44) foram os que obtiveram melhores avaliações 

junto dos seus comunicadores. Ainda a respeito destes, o supervisor C foi o que reuniu maior 

consenso nas avaliações dos seus comunicadores, pois obteve um desvio padrão bastante reduzido, 

apenas 0.40, tal como o supervisor E, apenas 0.49. Todos os outros apresentaram valores elevados 

(grande variação) ao nível do desvio padrão. O supervisor F foi o que obteve o menor valor na sua 

avaliação da dimensão empatia, junto dos seus comunicadores, apenas 4.37. registando também o 

maior valor ao nível do desvio padrão. 
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Figura 88: Média Conjunta das Variáveis da Dimensão Empatia (supervisores) 

Qual é o seu Supervisor? Mean N Std. Deviation 

 

Supervisor A 5,4556 15 ,69141 

Supervisor B 4,8333 4 ,93294 

Supervisor C 5,6071 14 ,39553 

Supervisor D 4,9359 13 ,78628 

Supervisor E 5,4386 19 ,48499 

Supervisor F 4,3667 15 1,13774 

Supervisor G 4,9686 17 ,90565 

Total 5,1251 97 ,85905 

 

Dimensão Acesso: No que respeita à avaliação global das avaliações e apoiados na média 

conjunta, que inclui todas as variáveis que compõem a dimensão acesso, verificámos que os 

supervisores apresentaram avaliações que incidem, ao nível da média, em valores compreendidos 

entre o nível 4 (satisfação acima da média) e o nível 6 (muito satisfeito), revelando que todos os 

supervisores foram avaliados, a maioria, acima do nível bastante satisfeito (nível 5), através do 

acesso e disponibilidade que demonstraram aos seus subordinados. A Figura 89 permite apurar que 

os supervisores que, nesta dimensão, conseguem obter melhores avaliações através da 

disponibilidade para ouvir e para ajudar os seus subordinados são o supervisor A (5.83) e supervisor 

C (5.86). Este último registou o valor de desvio padrão mais baixo comparativamente aos outros 

supervisores. O supervisor F continua (tal como na média conjunta das variáveis comunicação e 

empatia) a ser o que obtém o valor mais reduzido (4.53), bem como o desvio padrão elevado (1.25). 

Estes dois factos colocaram em evidência que os comunicadores do supervisor F foram os que 

dispersaram mais os seus votos (na escala entre 1 e 6) e demonstraram também menor satisfação na 

avaliação para com o seu líder, comparativamente aos restantes comunicadores. 

Figura 89: Média Conjunta das Variáveis da Dimensão Acesso (supervisores) 

Qual é o seu Supervisor? Mean N Std. Deviation 

 

Supervisor A 5,8333 15 ,52327 

Supervisor B 5,5000 4 ,70711 

Supervisor C 5,8571 14 ,30562 

Supervisor D 5,0385 13 ,82819 

Supervisor E 5,6053 19 ,45883 

Supervisor F 4,5333 15 1,24595 

Supervisor G 5,3824 17 ,76095 

Total 5,3918 97 ,84849 
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Dimensão Avaliação/Controlo: No que respeita à avaliação global da avaliação dos subordinados e 

apoiados na média conjunta (Figura 90), incluindo todas as variáveis que compõem a dimensão 

avaliação/controlo, verificámos o seguinte: os comunicadores de todos os supervisores apresentaram 

avaliações que incidiram, ao nível da média, em valores compreendidos entre o nível 4 (satisfação 

acima da média) e o nível 6 (muito satisfeito). Este facto revela que todos os supervisores foram 

avaliados, a maioria, acima do nível bastante satisfeito (nível 5), pelos seus subordinados. O 

supervisor E foi o que apresentou a média mais elevada (5.37), seguindo-se o supervisor C (5.30) e 

supervisor A (5.21). Salientamos que ao nível do desvio padrão, o supervisor C continua a ser aquele 

que reúne maior consenso nas votações dos seus subordinados (0.57). O supervisor F continua a ser 

o que apresenta a pior média (4.58), por comparação aos seus pares. 

Figura 90: Média Conjunta das Variáveis da Dimensão Avaliação/Controlo (supervisores) 

Qual é o seu Supervisor? Mean N Std. Deviation 

 

Supervisor A 5,2111 15 ,84155 

Supervisor B 5,1667 4 ,82776 

Supervisor C 5,2976 14 ,57057 

Supervisor D 5,0923 13 ,74014 

Supervisor E 5,3684 19 ,62750 

Supervisor F 4,5778 15 1,13366 

Supervisor G 4,6373 17 1,11373 

Total 5,0381 97 ,89665 

 
Após a análise das médias globais de todas as dimensões (através das suas respetivas variáveis) 

consideradas, podemos concluir que: na dimensão comunicação as melhores médias pertenceram 

aos supervisores C (melhor), e E; na dimensão empatia as melhores médias pertenceram aos 

supervisores C (melhor), A e E; na dimensão acesso as melhores médias pertenceram aos 

supervisores C (melhor), e A; na dimensão avaliação/controlo as melhores médias pertenceram aos 

supervisores E (melhor), A e C. Os piores valores, ao nível da média em comparação com os 

restantes supervisores: na dimensão comunicação foram registados pelos supervisores F (pior), e G; 

na dimensão empatia pelos supervisores F (pior), B e G; na dimensão acesso pelo supervisor F (pior); 

e na dimensão avaliação/controlo pelos supervisores F (pior) e G. Concluímos portanto que os 

melhores resultados foram atingidos pelo supervisor C (constantemente o melhor) e pelos 

supervisores E e A (constantemente entre os melhores). Os piores resultados foram obtidos pelos 

supervisores pelos supervisores F (sempre o pior) e o supervisor G (constantemente entre os piores). 

Ao nível dos cruzamentos das médias globais e a sua relação com as questões de caracterização 

efetuadas na primeira parte do questionário, verificámos que não existem diferenças significativas ao 

nível dos indicadores com base no género, no estado civil e na questão de ser ou não o primeiro 

emprego. O escalão etário entre os 25 e os 35 anos é o que sugere menor satisfação em relação aos 

outros grupos na avaliação que faz com os seus supervisores, pois é que avalia com valores mais 
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reduzidos em todas as variáveis. As notou-se uma assimetria registada nos grupos divididos através 

das habilitações literárias, à medida que a escolaridade aumenta, os valores das avaliações gerais 

em cada dimensão vão baixando. 

Figura 91: Relação entre Médias Conjuntas das Dimensões e Faixa Etária 

P2_COD Comunicação Empatia Acesso Controlo 

Menos de 25 anos Mean 5,379 5,2472 5,5244 5,1268 

Std. Deviation ,7061 ,70852 ,63197 ,82534 

25-35 anos Mean 4,906 4,8222 5,1333 4,7667 

Std. Deviation ,9546 ,91280 ,99076 ,88798 

Mais de 35 anos Mean 5,326 5,2986 5,4792 5,2014 

Std. Deviation ,9227 ,96431 ,96097 1,00479 

Total Mean 5,215 5,1260 5,3895 5,0319 

Std. Deviation ,8657 ,86120 ,85421 ,90215 

 
Figura 92: Relação entre Médias Conjuntas das Dimensões e Escolaridade 

P4 Comunicação Empatia Acesso Controlo 

9º ano ou inferior Mean 5,310 5,2976 5,5357 5,2619 

Std. Deviation ,7275 ,64774 ,84271 ,63284 

12º ano Mean 5,246 5,2135 5,3571 5,0643 

Std. Deviation ,9401 ,96452 1,01384 ,92077 

Frequência universitária Mean 5,188 5,0435 5,4348 5,0435 

Std. Deviation ,6896 ,78692 ,60873 ,82758 

Licenciatura ou superior Mean 5,031 4,8431 5,2647 4,7549 

Std. Deviation 1,0386 ,83223 ,73139 1,11355 

Total Mean 5,205 5,1194 5,3854 5,0333 

Std. Deviation ,8658 ,86175 ,85063 ,90010 
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3.7.2 Determinação dos Estilos de Liderança 

Partindo de 3 estilo estilos concretos: liberal, democrático e autoritário; tentámos determinar os estilos 

correspondentes aos vários líderes (subordinados) ou pelo menos caracterizá-los como seguindo um 

estilo de liderança ou mais liberal, ou mais democrático ou mais autocrático.    

ESTILO LIBERAL 

A avaliação do estilo de liderança liberal foi efetuado com base na medição das variáveis: Não se 

preocupa em tomar decisões deixando que as coisas se resolvam por si (P8.3), não controla, 

permitindo um ambiente de trabalho desorganizado (P8.4), não assume sistematicamente as suas 

responsabilidades (P8.5), onde os intervenientes deveriam responder numa escala entre 1 e 6 (1 

correspondia a discordo plenamente e 6 concordo plenamente). 

Em relação à variável não se preocupa em tomar decisões deixando que as coisas se resolvam 

por si (P8.3), através da análise comparativa entre as médias dos supervisores e comunicadores 

(Figura 93) podemos concluir que a grande maioria dos comunicadores discordou desta afirmação 

(1.61) a propósito do seu supervisor e que os supervisores também discordaram, relativamente a si 

mesmos, ainda que com um valor ligeiramente superior (o que não seria de esperar). Estes caso 

pode estar associado ao facto dos líderes não quererem passar a ideia de que são demasiado rígidos 

e que se situam a meio termo entre a autoridade e a concessão de liberdade aos seus subordinados. 

Verificámos também que houve uma dispersão elevada dos resultados, como se pode comprovar 

através dos valores do desvio padrão, esta foi mais acentuada no grupo dos supervisores. Em 

relação ao resultado das médias registadas pelos vários supervisores (Figura 94), não acrescenta 

muito, apenas se deve salientar que o supervisor C teve a totalidade dos seus subordinados a 

discordar plenamente desta afirmação. As restantes médias oscilam entre o discordo plenamente 

(nível 1) e o discordo medianamente (nível 2). Concluiu-se, portanto, que em sentido oposto a maioria 

dos supervisores se preocupa em tomar decisões evitando um atitude de desleixo. 

Figura 93: P8.3 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 1,61 1,160 

Supervisores 3,57 1,618 

Total 1,74 1,285 
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Figura 94: P8.3 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

Em relação à variável não controla, permitindo um ambiente de trabalho desorganizado (P8.4), 

podemos afirmar, através da análise à Figura 95, que os resultados das médias (comunicadores 1.29 

e supervisores 3.71) são bastante similares à variável anterior. As Figuras 93 e 94 são similares aos 

resultados obtidos nesta variável. Neste caso concreto, apenas se deve salientar, o facto do desvio 

padrão ser mais reduzido (comunicadores: 0.676 e supervisores: 0.951). Fundamentalmente pode-se 

extrair, através da análise desta variável, que a maior parte dos comunicadores discorda plenamente 

da afirmação: o seu líder não controla ao ponto de permitir um ambiente desorganizado, o que 

significa que a maioria dos supervisores controla devidamente o ambiente de trabalho ao ponto de 

não permitir um ambiente desorganizado. 

Figura 95: P8.4 Comparação entre médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean N Std. Deviation 

Comunicadores 1,29 97 ,676 

Supervisores 3,71 7 ,951 

Total 1,45 104 ,923 

 

Em relação à variável não assume sistematicamente as suas responsabilidades (P8.5), 

verificámos que existe uma maior proximidade entre as médias (entre 1.55 e 1.71) correspondentes 

aos supervisores e comunicadores (Figura 95). Apesar do desvio padrão ser elevado, podemos 

concluir que tanto os supervisores como os comunicadores reconhecem que a liderança exercida 

pelos supervisores não é sistematicamente irresponsável, por outras palavras, os líderes assumem, 

sistematicamente, a sua responsabilidade relativamente ao seu trabalho. 

Figura 96: P8.5 Comparação entre Médias (comunicadores e supervisores) 

SUP_COM Mean Std. Deviation 

Comunicadores 1,55 1,169 

Supervisores 1,71 ,756 

Total 1,56 1,143 

 

1,73 
1,00 1,43 1,38 1,74 1,67 1,76 1,61 

1,280 

,000 

1,089 ,870 

1,628 
,976 1,033 1,160 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 
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Através da análise aos dados que trataram a questão da presença, ou não, de um estilo liberal ou 

“laisser faire”, concluímos que nenhum supervisor aplica este estilo, pois os dados relativos às 

autoavaliações dos líderes rejeitaram (entre o nível 1 e 3) a presença de traços que marcadamente 

são características de um estilo de liderança liberal. Através dos dados relativos às avaliações dos 

subordinados aos seus líderes, estes ainda são mais categóricos ao rejeitar (entre o nível 1 e 2) os 

traços que caracterizam a liderança liberal. A sustentação desta análise reside no facto de a média 

das avaliações dos comunicadores serem: na variável não se preocupa em tomar decisões deixando 

que as coisas se resolvam por si (P8.3): 1.61; na variável não controla, permitindo um ambiente de 

trabalho desorganizado (P8.4): 1.29; e na variável não assume sistematicamente as suas 

responsabilidades (P8.5): 1.55. De referir que as diferenças de resultados dos líderes, recorrendo à 

comparação destes, não apresentam diferenças significativas. Portanto em conclusão, através deste 

trabalho, não detetamos a presença do estilo liberal em nenhum dos supervisores analisados através 

deste estudo de caso. 

No que respeita a relação aos cruzamentos entre as médias de cada variável não se registaram 

diferenças significativas nos indicadores, exceção feita à questão relacionada com o facto de o 

colaborador estar a trabalhar pela primeira vez ou não, neste caso, verificaram-se algumas diferenças 

principalmente nas variáveis P8.3 e P8.4, onde os que fazem do trabalho na PT Contact o seu 

primeiro emprego manifestam avaliações ligeiramente mais elevadas, como se pode constatar 

através da Figura 97. 

Figura 97: Relação entre Variáveis do Estilo Liberal e Tipo de Emprego 

P5 P8.3 P8.4 P8.5 

Primeiro emprego Mean 1,89 1,50 1,56 

Std. Deviation 1,451 ,857 1,097 

Outro emprego Mean 1,53 1,23 1,51 

Std. Deviation 1,083 ,626 1,137 

Total Mean 1,60 1,28 1,52 

Std. Deviation 1,161 ,679 1,124 

ESTILO DEMOCRÁTICO / AUTOCRÁTICO 

A avaliação do estilo de liderança democrático/ autocrático foi efetuado com base na medição das 

variáveis: incentiva o debate de opiniões (P8.1), decide com base na maioria (P8.2), preocupa-se 

mais com as pessoas (colaboradores) do que com os objetivos (resultados) (P8.12). É necessário 

esclarecer que ao colocarmos estas afirmações, o nível 1 (equivalente ao discordo plenamente) 

estava diretamente relacionado com o estilo mais autocrático e o nível 6 (equivalente ao concordo 

plenamente) estava diretamente relacionado com o estilo mais democrático. 

Em relação à variável incentiva o debate de opiniões (P8.1), aferimos que a média entre os grupos, 

comunicadores e supervisores, (Figura 98) situou-se em valores bastante próximos, 4.40 e 4.43 
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respetivamente; o desvio padrão foi mais elevado, fruto da maior distribuição (entre o nível 1 e 6), no 

caso dos comunicadores; por outro lado verifica-se que grande parte dos indivíduos avaliaram entre o 

nível 4 e 5 (mais de 56%), isto é, indicaram que os líderes, de uma forma geral, incentivavam o 

debate de ideias, enquadrando-se mais num estilo mais democrático. O comparativo, entre as médias 

dos vários supervisores, apresentado pela Figura 99, permitiu constatar que a grande maioria dos 

supervisores situou-se entre o nível 4 e o 5, inclinando-se ligeiramente para o estilo mais 

democrático; o líder que estimula mais o debate de opiniões é o supervisor A (5.07), que se pode 

associar a um estilo mais democrático, o que estimula menos é o supervisor F (3.93), que se pode 

associar a um estilo mais autoritário, por comparação aos outros supervisores. 

Figura 98: P8.1 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 

SUP_COM 

Total 
Comunicadore

s 
Supervisore

s 

P8.1 1 Count 2 0 2 

% 2,1% ,0% 1,9% 

2 Count 7 0 7 

% 7,3% ,0% 6,8% 

3 Count 14 1 15 

% 14,6% 14,3% 14,6% 

4 Count 22 2 24 

% 22,9% 28,6% 23,3% 

5 Count 30 4 34 

% 31,3% 57,1% 33,0% 

6 Count 21 0 21 

% 21,9% ,0% 20,4% 

Total Count 96 7 103 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Figura 99: P8.1 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 

 

 

 

 

5,07 4,25 4,86 4,38 4,22 3,93 4,06 4,40 

,884 
1,500 ,949 1,446 1,215 1,335 1,560 1,294 

Supervisor A Supervisor B Supervisor C Supervisor D Supervisor E Supervisor F Supervisor G Total 

Mean Std. Deviation 

SUP_COM 

Mean 

Std. 

Deviation 

Comunicadores 4,40 1,294 

Supervisores 4,43 ,787 

Total 4,40 1,263 
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Em relação à variável decide com base na opinião da maioria (P8.2), podemos aferir, com base na 

comparação entre grupos de comunicadores e supervisores (Figura 100), que o grupo dos 

supervisores acredita que toma as suas decisões com base na maioria num nível acima da média 

(superior ao nível 4), ideia partilhada pelos comunicadores que avaliaram os seus líderes através de 

um valor (média) que se situa muito próximo do valor (média) dos seus supervisores. Verificámos 

também que o desvio padrão obtido se situa num valor muito elevado, o que indica uma grande 

variação das avaliações pelos vários níveis. Através da análise do comparativo entre os vários 

supervisores (Figura 101), contatou-se que as médias de cada supervisor se posicionaram entre o 

nível médio (3.50) e a inclinação para decidir com base na opinião da maioria (acima de 3.50), estilo 

democrático; a única exceção é o supervisor B (2.50) e o dado referente à média ainda é reforçado 

com um desvio padrão de 0.58, que é o mais baixo, pode-se concluir que este supervisor não decide 

com base na maioria e caracterizando-se, pelo menos nesta variável, por um estilo mais autoritário. 

 
Figura 100: P8.2 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 
SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P8.2 1 Count 5 0 5 

%  5,2% ,0% 4,8% 

2 Count 10 1 11 

% 10,3% 14,3% 10,6% 

3 Count 17 1 18 

%  17,5% 14,3% 17,3% 

4 Count 29 2 31 

%  29,9% 28,6% 29,8% 

5 Count 17 1 18 

%  17,5% 14,3% 17,3% 

6 Count 19 2 21 

%  19,6% 28,6% 20,2% 

Total Count 97 7 104 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Figura 101: P8.2 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 
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SUP_COM 

Mean 

Std. 

Deviation 

Comunicadores 4,03 1,425 

Supervisores 4,29 1,496 

Total 4,05 1,424 
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Em relação à variável preocupa-se mais com as pessoas (colaboradores) do que com os 

objetivos (resultados) (P8.12), os valores das médias (Figura 102) dos grupos, comunicadores 

(3.53) e supervisores (4.00), não diferiu em muito e encontra-se ligeiramente acima do nível médio 

(3.50) com tendência a inclinar-se para os líderes mais preocupados com as pessoas 

(colaboradores). Verificámos que os supervisores autoavaliaram-se como sendo mais preocupados 

com as pessoas (colaboradores) devido ao valor da média (4.00) e os comunicadores avaliam os 

seus supervisores como posicionando-os precisamente no meio (3.53), entre a tendência de serem 

orientados para os colaboradores e a tendência de serem orientados para tarefas. Através da 

comparação das médias das avaliações dos supervisores (Figura 103) verifica-se que existiram dois 

supervisores, claramente, mais virados para os objetivos: supervisores C e D, estes podem ser 

associados a um estilo mais autoritário; por outro lado existiu um supervisor, claramente, mais 

direcionado para as pessoas, que é o supervisor G, neste sentido, este último pode ser associado a 

um estilo mais democrático. 

 
Figura 102: P8.12 Comparação entre Avaliações (comunicadores e supervisores) 

 
SUP_COM 

Total Comunicadores Supervisores 

P8.12 1 Count 14 0 14 

% 14,4% ,0% 13,5% 

2 Count 9 0 9 

% 9,3% ,0% 8,7% 

3 Count 24 2 26 

% 24,7% 28,6% 25,0% 

4 Count 23 3 26 

% 23,7% 42,9% 25,0% 

5 Count 16 2 18 

% 16,5% 28,6% 17,3% 

6 Count 11 0 11 

% 11,3% ,0% 10,6% 

Total Count 97 7 104 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

SUP_COM 

Mean 

Std. 

Deviation 

Comunicadores 3,53 1,528 

Supervisores 4,00 ,816 

Total 3,56 1,493 
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Figura 103 P8.12 Comparação das Médias e Desvio Padrão dos Supervisores 

 
 
Em conclusão, verificámos através da comparação das várias dimensões estudadas para avaliar os 

estilos de liderança com base no contínuo Democrático/ Autoritário que as médias situaram-se à volta 

do patamar que divide o estilo democrático do estilo autoritário (3.50) com a maioria dos valores a 

tenderem ligeiramente para o estilo democrático (nível 4). O supervisor que foi avaliado com um estilo 

mais democrático foi o A (constantemente avaliado como o supervisor mais próximo do pólo 

democrático). Não existiram supervisores marcadamente avaliados com um estilo mais autoritário, 

porém na variável P8.2 o supervisor B ficou-se abaixo dos 3.50, tendendo ligeiramente para o estilo 

autocrático, bem como os supervisores A e G na variável P8.12. 

Avaliação Geral do Estilo Democrático/ Autocrático 

Apoiados na média conjunta de todas as variáveis que contribuíram para a determinação dos estilos 

de liderança através do contínuo democrático/autoritário (Figura 104), podemos indicar que o 

supervisor A (melhor média) E e G foram os que registaram resultados que determinam o seu estilo 

de liderança como mais democrático (entre o nível 4 e 5). A média do supervisor B situou-se 

precisamente no valor (3.50) que separa o estilo democrático, do estilo autocrático. Os restantes 

supervisores situaram-se entre o valor (3.50 e o 4.57) – estes valores determinam que estes 

supervisores enquadram-se num estilo ligeiramente democrático. Através da Figura 105, podemos 

perceber melhor onde se posicionam os vários líderes ao longo do contínuo de liderança 

(democrático-autoritário). Verificámos que os valores do desvio padrão foram elevados no caso do 

supervisor B, F e G o que não favorece o nível de confiança dos resultados devido à sua dispersão. 

Em relação ao cruzamento entre as perguntas de caracterização e as variáveis do estilo democrático/ 

autoritário, verificámos que não existem diferenças significativas em relação aos diferentes géneros, 

estados civis, nem em relação aos diferentes grupos etários, porém percebemos que à medida que 

os colaboradores vão subindo no escalão de anos a trabalhar na PT as avaliações em relação aos 

seus líderes vão tendendo mais para contribuir para a conclusão da democracia (Figura 106). Por 

último, constatámos que existe uma relação entre o aumento de escolaridade e a descida das 

avaliações democráticas (Figura 108). Este facto poderá estar relacionado com a noção de que a 

democracia se vai modificando à medida que se progride a nível académico.  
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Em relação aos resultados apresentados (Figura 104), e com base no trabalho efetuado, concluímos 

que não existe nenhum supervisor com um estilo de liderança autoritário. O líder (supervisor) B, 

encontrando-se entre o nível que separa o estilo democrático do estilo autoritário, foi o único que não 

obteve um resultado que o indicasse que tem um estilo democrático, até porque o seu desvio padrão 

(Figura 104) é alto, admitimos que a confiança não é a mais elevada, devido à dispersão dos valores 

analisados que conduziram à média. Desta forma, não podemos enquadra-lo num estilo democrático 

nem num estilo autoritário, pois a margem de erro inerente ao estudo, 4.1%, poderia fazer pender o 

resultado tanto para um lado como para outro. Todos os outros líderes (supervisores) têm um estilo 

mais democrático, uns de uma forma mais acentuada: principalmente o supervisor A (que foi 

considerando o supervisor com o estilo mais democrático entre todos os supervisores analisados), 

mas também, o supervisor E e G; outros de uma de uma forma menos acentuada, tenderam 

ligeiramente para o estilo democrático, supervisores D, C e F. Organizámos todos os supervisores de 

forma a podermos apresentar uma ordem (do estilo menos democrático para o mais democrático). 

Essa ordem está representada na Figura 104 e é a seguinte: supervisor B, D, C, F, E, G, A.  

Com base nos dados expostos anteriormente podemos, de forma categórica, rejeitar a hipótese de 

partida, existe uma predominância do estilo de liderança autocrático por parte dos supervisores no 

call center, pois, os resultados que apresentámos, obtidos através do estudo de caso ao 

departamento TMN/PT Contact, confirmaram a presença de um estilo democrático em seis dos sete 

supervisores analisados. 

Figura 104: Comparação das Médias da Avaliação Geral do Estilo de Liderança dos Supervisores 

Qual é o seu Supervisor? Mean N Std. Deviation 

1 

Supervisor A 4,5778 15 ,90384 

Supervisor B 3,5000 4 1,00000 

Supervisor C 3,7381 14 ,85912 

Supervisor D 3,6154 13 ,84816 

Supervisor E 4,0614 19 ,74372 

Supervisor F 3,8222 15 1,39082 

Supervisor G 4,0784 17 1,01741 

Total 3,9777 97 ,99873 
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Figura 105: Posicionamento dos Líderes ao Longo do Contínuo de Liderança 

Supervisores: B D C F E G A 

         

         

         

         

         

         

         

1.  Estilo 

Autoritário 

             3.50    6.  Estilo 

Democrático 

 

Figura 106: Médias e Desvio Padrão (antiguidade na PT Contact / escolaridade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6_COD 

Mean 

Std. 

Deviation 

Menos de 1 ano 3,7733 1,03064 

1 a 2 anos 4,0747 ,88594 

Mais de 2 anos 4,1348 ,93421 

Total 4,0281 ,94782 

P4 

Mean 

Std. 

Deviation 

9º ano ou inferior 4,3333 ,86726 

12º ano 4,0519 1,10086 

Frequência universitária 3,9861 ,65555 

Licenciatura ou superior 3,6083 1,02494 

Total 3,9887 ,97860 
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4 Conclusões 

Após o estudo desta temática aplicada diretamente ao estudo dos líderes (supervisores) no call 

center e a avaliação da sua liderança, deve ser referido que esta dissertação trata de um tema que já 

é estudado há mais de um século (liderança), através de muitos estudos e diferentes perspetivas. 

Porém, a abordagem seguida a partir deste trabalho tentou inovar, através da aplicação do 

desenvolvimento de um estudo de caso a partir da análise de uma empresa que trabalha num sector 

muito peculiar: o telemarketing. Este é um sector que tem crescido bastante nos últimos anos e que 

tem criado, nas últimas duas décadas, relações de trabalho que são bastante similares às vividas 

durante na época industrial (Taylorismo). As similitudes apresentam-se ao nível da precariedade do 

trabalho, dos tipos de trabalho (tarefas simples, rotineiras e repetitivas), da divisão do trabalho, da 

instabilidade económica que suscita nos seus trabalhadores e da maximização da eficiência tendo 

como meta o maior lucro possível. De facto, existe uma relação de proximidade entre o Taylorismo e 

o call center que suscitam enorme interesse para a sociologia do trabalho. 

A abordagem seguida nesta dissertação pareceu-nos oportuna devido ao estudo de um contexto 

específico, o call center (que é uma área onde não existem muitos estudos empíricos em Portugal); e 

também, devido à metodologia utilizada, a colocação de uma hipótese que se apoiou numa tendência 

retirada da análise teórica da liderança situacional. Associando o call center ao Neo-Taylorismo e 

consequentemente ao conceito original, Taylorismo, definiu-se uma tendência que foi baseada na 

utilização do estilo autocrático por parte da supervisão em situações tipicamente definidas, como por 

exemplo, trabalhos simples, rotineiros e repetitivos. Esta tendência foi testada através da hipótese: 

“Existe uma predominância do estilo de liderança autocrático por parte dos supervisores no call 

center”. A hipótese foi operacionalizada e medida no âmbito do estudo de caso. 

Através do estudo efetuado no âmbito desta dissertação, estabelecemos inicialmente as dimensões 

através das quais seria possível medir a liderança, que derivaram da análise teórica, neste caso 

comunicação, empatia, acesso e avaliação e controlo. 

Posteriormente recolhemos os dados, aplicando o inquérito através de questionário aos 

comunicadores e supervisores. As questões foram feitas no sentido de possibilitar uma avaliação 

clara e precisa, através de um contínuo que possibilitava as respostas entre um e seis (1- muito mau 

e 6- muito bom). 

Analisámos os dados recolhidos e organizámos a informação numa base de dados que nos permitiu 

estabelecer análises variadas, médias e comparações. As análises foram estabelecidas 

maioritariamente através da comparação e cruzamento de variáveis. 

Por fim, apresentámos os resultados que já foram enunciados anteriormente, e que tinham como 

objetivo final confirmar ou não a hipótese. 

Concluindo, a hipótese foi invalidada. A justificação para a não confirmação da hipótese de partida é 

dada através do teste empírico realizado no âmbito desta dissertação e que obteve como resultados 
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a caracterização de dois supervisores como tendo um estilo marcadamente democrático; quatro com 

um estilo ligeiramente mais democrático e um com um estilo que se situou exatamente no centro, 

entre o estilo democrático e o estilo autoritário. Portanto, a hipótese não sendo confirmada, foi 

rejeitada. 

O futuro reserva mais estudos acerca destes dois temas, pois são áreas muito interessantes e pouco 

afloradas do ponto de vista empírico. São importantes mais trabalhos no sentido de se poder 

acrescentar mais conhecimento científico às ciências sociais em Portugal, e em última análise 

podermos contribuir para a melhoria e avanço da sociedade portuguesa. 

Ao nível da liderança, o caminho deverá ser seguido no sentido de os líderes terem a capacidade, 

não só extrair o rendimento adequado em função dos objetivos da organização, mas também de criar 

uma boa relação com o subordinado, envolvendo-o e motivando-o através da sua participação, para 

que este não se sinta apenas um instrumento, mas sim um interveniente ativo. O líder tem, 

atualmente, um papel de inspirar e motivar e neste sentido o carisma tem um papel fundamental. É 

através do carisma que o líder consegue resistir mesmo contra muitos problemas mantendo os seus 

subordinados satisfeitos e empenhados na causa comum. José Mourinho é um exemplo, pois 

consegue aliar a satisfação dos seus subordinados, ao êxito e aos objetivos pessoais. A sua 

liderança faz-se, para além da sua competência técnica, através da sua capacidade diretiva, que 

podem ser avaliadas por parâmetros como por exemplo: o seu nível comunicacional ou a empatia 

que cria com os seus subordinados (que permite obter o empenho máximo destes). Outro parâmetro 

importante é a avaliação que permite ao líder ajuizar sobr a envolvente e as condicionantes e a partir 

daí adaptar o seu comportamento às situações específicas. José Mourinho é um dos muitos 

exemplos de boa liderança, e é um bom exemplo para se estudar o papel do carisma na liderança. 

No call center, os estilos de liderança que obtiveram melhores resultados na avaliação que os 

subordinados fizeram acerca do seu líder, foram os que se caracterizam por ter um estilo mais 

democrático. Estes resultados sugerem (embora estudos mais extensos sejam exigíveis) que este é o 

estilo mais valorizado pelos subordinados e o que melhor se adequa ao ambiente vivido no call 

center. Podemos sugerir que, através deste estudo, o estilo que deve ter por base o futuro 

recrutamento ao nível da liderança (supervisão) na PT Contact deverá ser o estilo democrático, e este 

é caracterizado por ter uma boa comunicação, pela criação de empatia com os subordinados, pela 

demonstração de acessibilidade para ouvir e ajudar os subordinados, pela realização de uma boa 

avaliação da envolvente, e pela maior orientação para as pessoas (subordinados), como exemplifica 

o exemplo do supervisor A, que durante o estudo de caso que foi efetuado no âmbito desta 

dissertação, teve das melhores avaliações ao nível destes aspetos e que é avaliado como o mais 

democrático. Apenas faltaria comprovar se, para além de ter boas avaliações (liderança) por parte 

dos seus subordinados, o supervisor A consegue aliar a isso, também, bons resultados para a 

organização. Este ponto ficará em aberto para um trabalho futuro.  

 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

100 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

5 Bibliografia 

AMARAL, Derly; Godoy, Arlinda; César, Ana; Silva, Adilson (2007), Diversidade do Gênero e 

Formação do Endogrupo: Uma Contribuição da Teoria da Troca entre Líder e Membro (LMX). 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Maio Agosto ano/vol.9, nr 024. São Paulo: Fundação 

Escola de Comercio Álvares Penteado. [consultado em: 10 Fevereiro, 2012] 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/947/94792405.pdf 

APCC, Associação Portuguesa de Contact Centers (2010), Estudo Diagnóstico e Benchmarking: 

Actividade de Contact Centers 2010. APCC. 

BERGAMINI, Cecília (1994), Liderança, Administração do Sentido.São Paulo: Atlas. 

BEEREL, Annabel (2009), Leadership and Change Management. London: Sage Publications. 

BILHIM, João (2001), Teoria Organizacional. 2ed. Lisboa: ISCSP. 

BRYMAN, Alan (1986), Leadership and Organizations. London: Routledge & Kegan Paul. 

BURNS, James (1978), Leadership. New York: Harper and Row. 

CABRITA, Mafalda (2010), A Qualidade da Relação Líder-Membro como Factor de Mediação 

entre as Práticas de Recursos Humanos e o Compromisso Organizacional em Trabalhadores 

Temporários. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia. 

CARMICHAEL, Jan; Collins, Chris; Emsell, Peter; Haydon, Jon (2011), Leadership & Management 

Development. Oxford: Oxford University Press. pp.1-135. 

CASACA, Sara; Kovács, Ilona (2000), E-Paper: Formas Flexíveis de Trabalho e Emprego no 

Sector das Tecnologias de Informação e Comunicação. Acta dos Ateliers do Vº Congresso 

Português da Sociologia, Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção. Atelier: Mercados, 

Emprego e Trabalho. APS. [http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR4628dbf9afd14_1.pdf]. 

CÉLESTIN, Jean-Bernard (2002), A qualidade do Emprego. Lisboa: DGEFP. 

COLE, Gerald (2004), Management Theory and Practice. 6 Ed. London: Thomson Learning. 

DONOUE, Mark; Kilburg, Richard (2011), Toward a “Grand Unifying Theory” of Leadership: 

Implications for Consulting Psychology. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 

American Psychological Association. 

FERNANDES, Joaquim (2009), Qualidade como um Factor Decisivo nas Organizações. Lisboa: 

ISCSP. 

FIEDLER, Fred (1969), Leadership – A New Model. In C.A. Gibb (Editor), Leadership. 

Harmondsworth: Penguin. 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

101 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

FORTE, Ricardo; Trigo, Paulo (2007), Motivação: Enquadramento Geral, Conceito, Definições e 

Teorias da Motivação. Coimbra: Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. 

GILL, Roger (2006), Theory and Practice of Leadership. London: Sage Publications. 

HANDY, Charles (1992), The Language of Leadership, in Frontiers of Leadership, ed. M. Syrett; 

C. Hogg, Blackwell, Oxford, pp.7-12. 

HERSEY, Paul; Blanchard, Kenneth (1986), Psicologia para Administradores: A Teoria e as 

Técnicas da Liderança Situacional. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária. 

HOOPER, Alan; Potter, John (2006), Developing Strategic Leadership Skills. London: Chartered 

Institute of Personnel and Development (CIPD). 

HOUSE, Robert; Dessler, Gary (1974), The Path Goal Theory of Leadership: Some Post Hoc and 

Priori Tests. Em J. Hunt and L. Larson (Editores), Contigency Aproaches to Leadership. . Illinois: 

Illinois University Press, Carbondale. 

HOUSE, Robert (1977), A 1976 Theory of Charismatic Leadership. Em J. Hunt and L. Larson 

(Editores), Leadership: The Cutting Edge. Illinois: Illinois University Press, Carbondale. 

HOUSE, Robert (1996), E-Paper: Path Goal Theory of Leadership: Lessons, Legacy and 

Reformulated Theory in Leadership Quarterly, Vol.7, N.7, pp.323-352 

HUANG, Chen-Mei; Hsu, Ping-Yu; Chiau, Wen-Lung (2011), E-Paper: Perceptions of the Impacto f 

Chief Executive Leadership Style on Organizational Performance Through Successful 

Enterprise Resource Planning. In: Social Behavior Personality, 39(7), Society for Personality 

Research. pp.865-878. 

JESSUP, Leonard; Valacich, Joseph (2008), Information Systems Today: Managing in the Digital 

World. 3ª Ed. New Jersey: Person Prentice Hall. pp.43-80; pp.329-339. 

JORGE, Fátima; Silva, Paulo (2005), Instrumento para o Desenvolvimento Organizacional de 

PME´ s, Capítulo 3 – Comunicação, Liderança e Cultura Organizacional. Évora: Universidade de 

Évora., pp.39-70. 

KOTLER, Philip (1996), Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e 

Controle. São Paulo: Atlas. 

KOVÁCS, Ilona (2006), Sociologia, Problemas e Práticas, nr.52. Lisboa: ISCTE. pp.41-65. 

KOVÁCS, Ilona; Casaca, Sara; Ferreira, José; Sousa, Maria (2006a), E-Paper: Flexibilidade e Crise 

de Emprego: Tendências e Controvérsias, nr.8. Centro de Investigação em Sociologia Económica 

e das Organizações - ISEG. (http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/wp200608.pdf). 

[consultado em: 10 Janeiro, 2012]. 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

102 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

LARUCCIA, Mauro (1999), O modelo do processo de Comunicação: Comunicação 

Organizacional Centralizada ou Descentralizada. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica. 

LOURENÇO, Robson (2002), A Influência do Estilo Gerencial na Satisfação dos Funcionários 

em Empresas de Rede Varejista: Um Caso de Estudo. São Paulo: Universidade de Tabuaté. 

Consultado em: 23 Março de 2012. 

(http://pt.scribd.com/doc/4672266/Evolucao-das-teorias-administrativas) 

MARQUES, Ana (2004), Call Centers: inovação tecnológica, manutenção das formas 

organizacionais. Dissertação de Mestrado. Lisboa: ISEG. 

MARQUES, Ana (2006), Duas Grandes Formas de Liderança – Teoria dos Traços e 

Competências Teorias Comportamentais. Coimbra: Instituto Politécnico de Coimbra. 

MARQUES, Ana; Santos, Maria (2006a), Sociologia, Problemas e Práticas, nr. 52, Lisboa: ISCTE. 

pp.67-86. 

MASLOW, Abraham (1970), Motivation and Personality. 2ª Ed. New York: Harper & Row.  

MOSTOVICZ, Isaac; Kakabadse, Nada; Kakabadse, Andrew (2009), E-Paper: A Dynamic Theory of 

Leadership Development. In: Leadership & Organization Development Journal. Vol.30, No.6, 

pp.563-576. 

MONTANARI, Robson; Pilatti, Luiz; Lima, Isaura; Romano, César (2011), E-Paper: A Maturidade e o 

Desempenho das Equipes no Ambiente Produtivo. In: Gest. Prod., São Carlos, Vol.18, No.2, 

pp.367-378. 

NETO, José (2002), E-Paper: Liderança e Motivação – Práticas Novas, Propósitos Antigos. 

(http://kmol.online.pt/teses/net02.pdf) [Consultado em: 27 Janeiro de 2012].  

PORDATA (2011), www.pordata.pt. População residente com 15 e mais anos, segundo os 

Censos, com o ensino superior completo: total e por sexo – Portugal. [consultado em: 10 Janeiro 

de 2012]. Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional em Portugal. 

[consultado em: 10 Janeiro de 2012]. 

PT CONTACT (2010), www.ptcontact.pt. [consultado entre: 10 Março de 2011 e 20 de Maio de 2012]. 

ROQUE, Isabel (2010), As Linhas Teleoperacionais no Mundo dos Call Centers: Um Retrato 

Local numa Moldura Transnacional. Dissertação de Mestrado em Sociologia. Coimbra: Faculdade 

de Economia. 

SADLER, Philip (2003), Leadership. 2
nd 

Ed. London: Kogan Page. 

SCHEIN, Edgar (2010), ebook: Organizational Culture and Leadership, 4th Ed. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

http://www.pordata.pt/
http://www.ptcontact.pt/


Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

103 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

TANNEMBAUM, Robert; Schmidt, Warren (1973), How to Choose a Leadership Pattern. Harvard 

Business Review, May-June. pp.162-180. 

TEIXEIRA, Sebastião (1998), Gestão das Organizações, Lisboa: Mcgraw-Hill Portugal, pp. 138-144. 

VROOM, Victor; Yetton, Philip (1973), Leadership and Decision-Making. Pittsburg: University of 

Pittsburg Press. 

VROOM, Victor; Jago, Arthur (1988), The New Leadership: Managing Participation in 

Organizations. New Jersey: Prentice-Hall. 

WATSON, Gillian; Reissner, Stefanie (2010), Developing Skills for Business Leadership. London: 

Chartered Institute of Personnel Development. 

WEBER, Max (2004), Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva, Vol.2. 

São Paulo: Universidade de Brasília. 

WRIGHT, Peter (1996), Managerial Leadership, London: Routledge. 

ZALEZNIK, Abraham (1992), Managers and Leaders: Are They Different?. Harvard Business 

Review, March-April. pp.126-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – UTL 

A Liderança no Call Center: O Caso da TMN/PT Contact 

 

 

104 

Joaquim Márcio Sousa Fernandes 

Anexos 


