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1. SUMÁRIO 
 

Face às limitações em estudos sobre a Cultura Organizacional em Portugal, e a sua 

correlação com a motivação dos colaboradores (trabalhadores), apostamos na realização deste 

trabalho de investigação, numa perspectiva descritiva – estudo de caso - aplicada a uma 

organização pública regional, o Gabinete Coordenador de Educação Artística (GCEA), com 28 

anos de existência e cujos resultados neste âmbito, consideramos de relevo. Com os resultados 

deste trabalho, poderemos dar novas orientações a esta organização para o futuro, bem como, os 

resultados poderem ser alvo de aplicação por parte de outras organizações públicas regionais, quiçá 

nacionais e internacionais. Como pré-teste aplicamos o questionário a uma outra organização da 

administração pública regional, com algumas semelhanças.  

 

Palavras-chave: Cultura organizacional, motivação, liderança, clima laboral. 

2. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objectivo central estudar, analisar e comparar a motivação dos 

funcionários de um Departamento da Administração Pública Regional, da Região Autónoma da 

Madeira, incluindo dirigentes (líderes) intermédios, utilizando, para tal, um instrumento de 

diagnóstico (questionário com questões do tipo Likert), que nos permitiu definir o perfil desta 

organização, através da análise comparativa do nível de motivação, bem como a correlação das 

necessidades mais importantes para o processo de melhorias motivacionais.  

Com este trabalho não se pretende fazer um estudo exaustivo da literatura sobre cultura 

organizacional, motivação no trabalho, liderança e clima laboral, por um lado tendo em atenção a 

limitação de tempo e por outro o tamanho máximo deste documento, definido pelo tutor. 

2.1. Cultura organizacional 

O conceito de cultura organizacional, com uma origem marcadamente empresarial, tem 

início nos anos 80, como uma das principais áreas de interesse, objecto de estudo dos analistas 

organizacionais, como espaço de intervenção para consultores e gestores das empresas. Segundo 

Hofstede (2003), por esta altura as investigações popularizaram a ideia de que a “excelência” de 

uma organização tinha, essencialmente, a ver com as formas comuns de pensar, sentir e agir dos 

seus membros. Passadas duas décadas, esta continua a ser uma área da administração e dos estudos 

das organizações que manifesta cada vez mais interesse teórico e prático (Freitas, 2007). 
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Na verdade, o inesperado êxito das empresas japonesas foi o factor de arranque para nos 

Estados Unidos se desenvolver a presente imagem organizacional. Pascale e Athos (1981), fazem 

análise comparativa entre empresas japonesas e americanas, justificando a superioridade das 

japonesas, no tipo de gestão através de uma cultura própria e na valorização de determinadas 

dimensões empresariais: O saber fazer, o estilo, o quadro de pessoal (staff) e os objectivos 

superiores.  

Segundo Deal e Kennedy (2000), o indicador fundamental das empresas de sucesso (como 

as japonesas) é o tipo de cultura forte (valores, mitos, heróis e outros elementos simbólicos, 

identificados e partilhados pelos membros da organização). Os valores da organização reúnem a 

sua história e projectam o seu futuro. São o alicerce da sua cultura que permite a cada colaborador 

expressar-se e evoluir dentro da organização. Esta cultura forte e partilhada por todos (ou pela 

maioria) vai além das questões financeiras, mas acima de tudo é factor preponderante de 

mobilização de energias, promovendo as necessárias mudanças com vista ao futuro, muito 

próximo, já o amanhã (Sehn, 2005). 

Os investigadores e gestores ocidentais da perspectiva cultural das organizações, 

desenvolveram diversos estudos situados nesta área que sintetizam os seguintes aspectos: (a) não 

só as organizações são diferentes, como são diferentes umas das outras; (b) a especificidade 

própria da organização constitui a sua cultura que se traduz em diversas manifestações simbólicas: 

crenças, valores, linguagem, heróis, rituais, cerimónias (a organização é uma mini-sociedade); (c) a 

qualidade e o sucesso de cada organização dependem do seu tipo de cultura: As bem sucedidas são 

aquelas em que predomina uma cultura forte entre os seus membros (identidade e valores 

partilhados); (d) em termos de investigação os defensores desta perspectiva, enquadram-se 

maioritariamente numa metodologia qualitativa e apontam o seu objectivo de estudo para o interior 

da cultura organizacional (dimensões simbólicas, mágicas e subjectivas do seu funcionamento); (e) 

as tarefas primordiais dum gestor (líder) não se podem situar ao nível da estrutura das formas ou 

dos processos racionais de decisão, mas a sua preocupação constante deverá ser canalizada para os 

aspectos simbólicos. 

A cultura organizacional tem um papel importante na estratégia. É um bom instrumento 

para viabilizar o sucesso (Freitas, 2007). 

Por outro lado, o modelo de organização excelente é o daquela que, perante a ambiguidade 

permanente dos contextos organizacionais, consegue manter, por um lado, uma flexibilidade para 

responder de forma inovadora às mudanças ambientais e, por outro, uma firmeza traduzida num 

conjunto de valores partilhados entre os seus membros (tarefa prioritária dos seus líderes). Não é 

por acaso que os autores não incluem a tecnologia, a localização ou as finanças. Centram-se nas 

pessoas e no seu tratamento organizacional.  
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No pensamento de Freitas (2007, p.12), “aceitar que a cultura é uma variável permite que 

ela possa ser definida e instrumentalizada tal como a estratégia e a estrutura”. Por esta razão e 

depois de passadas duas décadas, após os primeiros estudos nesta área, este tema continua a manter 

uma grande importância, quer nas organizações privadas, quer nas da Administração Pública.  

Os estudos organizacionais, segundo Freitas (2007, p. 12), podem estar divididos em duas 

formas distintas: (1) Como uma metáfora, ou seja, considera a cultura algo que a organização é; 

(2) como uma variável, considerando a cultura como algo que a organização tem. Segundo esta 

autora, as componentes fundamentais para a existência de uma cultura organizacional são: 

“Missão; Visão; Valores; Estratégia (...); Objectivos Específicos e Operacionais; Estrutura e 

Processo de Decisão; Sistema de Informação e Controlo de Resultados (out put)”.  

Realmente o GCEA mantém todas estas componentes, pelo que acreditamos vivamente que 

nesta Organização existe uma Cultura Organizacional muito própria que valoriza a estratégia e 

pode ser considerada um bom instrumento para viabilizar o sucesso (Freitas, 2007). Uma 

preocupação desta instituição, no que à Cultura Organizacional diz respeito, é explicar a todos os 

seus colaboradores (trabalhadores), (a) o que é Cultura Organizacional; (b) qual a estratégia da 

Organização; (c) analisar a estratégia em termos operacionais; (d) alinhar a Organização à 

estratégia; (e) transformar a estratégia em tarefas para todos; (f) converter a estratégia em processo 

contínuo e (g) avaliar o desempenho da organização, das lideranças e dos colaboradores (através 

do modelo do SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública). 

Segundo Tichy (1983), citado por Freitas (2007), é necessário o “casamento” entre 

estratégia, estrutura e práticas de recursos humanos para fortalecer e aperfeiçoar as forças 

organizacionais. Por esta razão, a motivação dos recursos humanos é fundamental para o sucesso 

de qualquer organização. Assim sendo, as organizações devem tentar manter este “casamento”, 

sem esquecer que o trabalho hoje é diferente do de há 25, 20, 10 anos atrás. O trabalho é 

influenciado pela sociedade, pela política e pela cultura. Os direitos conseguidos pelos 

trabalhadores ao longo de décadas, perderam-se nos últimos 2-3 anos. 

Mas, a organização pós-moderna reflecte as necessidades de um mundo em mudança, que 

se pretende cada vez mais flexível. As organizações não podem estar demasiadamente presas às 

teorias dos Recursos Humanos, pois a globalização é de tal forma agressiva que nos obriga, no 

dizer de Gestoso (2007, p. 18), à flexibilidade como imperativo de sobrevivência das organizações, 

referindo ainda que, “quanto mais flexibilidade tem uma empresa (ou organização) a todos os 

níveis, maior capacidade de adaptação se supõe ter na hora de enfrentar um meio instável, 

agressivo e competitivo”. Este misto de preocupação com a cultura organizacional e com a 

motivação dos seus colaboradores, deve ser vista com muito cuidado, porque sem flexibilidade, 
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dificilmente as organizações se manterão vivas. Para Gestoso (2007, p. 18), “a rigidez implica 

inadaptabilidade, inércia, entropia e inviabilidade empresarial. A flexibilidade está ligada à 

novidade e ao progresso e a rigidez à antiguidade e à obsolescência”.  

Com base nestes pressupostos, pretendemos estudar a motivação, possível, nos dias de 

hoje, à luz das teorias. 

2.2. Motivação 

A motivação é a área da Psicologia que estuda o comportamento do ser humano, analisado 

em função das necessidades que o mesmo sente. As necessidades transformam-se em estímulo 

para a acção, com o objectivo de as suprir. Se essas necessidades forem satisfeitas, transformam-se 

em motivação, promovendo uma actividade intencional em direcção a um objectivo. No dizer de 

Peregrín (2007), a “motivação numa Organização é como o ‘óleo’ num carro”. Aspecto 

“simbólico” em que acreditamos vivamente. 

Segundo Pinder (1998), citado por Pina e Cunha et al (2003, p. 102), a motivação é “um 

conjunto de forças energéticas que têm origem quer no indivíduo quer fora dele e que moldam o 

comportamento no trabalho, determinando a sua forma, direcção, intensidade e duração”. 

A motivação é intrínseca e extrínseca. Para Deci (1991), citado por Peregrín (ibidem), a 

motivação extrínseca é “instrumental na natureza e considerada como um meio para atingir um 

fim”. Quanto à intrínseca, é “a propensão primária dos organismos para se concentrarem em 

actividades que lhes interessam e fazendo assim aprender, desenvolver e expandir as suas 

capacidades”, Sansone (2002), citado por Peregrín (ibidem). 

 A Motivação no campo das organizações, tem sido tema de muitas pesquisas e 

investigações, desde os anos quarenta do Séc. XX, e está associada a várias teorias de autores, tais 

como Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland, McGregor, Vroom, Hackman & Oldam, entre 

outros. Todos eles tentaram compreender e ajudar a resolver este problema que, no mundo 

contemporâneo é cada vez mais presente, diria mesmo que pode ser considerado como um dos 

paradigmas da actualidade. Até porque, de todas as teorias de motivação, nenhuma é 

universalmente aceite. O ser humano é demasiadamente complexo para tal. 

 O mundo da administração vem passando por mudanças constantes nos últimos tempos 

e, hoje, sabe-se muito mais a respeito de como gerir eficazmente organizações complexas.  

Para Doron & Parot (2001, p. 514), é devido à motivação que as necessidades se 

transformam em objectivos, planos e projectos, afirmando que a motivação envolve: (a) a 

canalização das necessidades (aprendizagem); (b) a elaboração cognitiva (objectivos e 

projectos); (c) a motivação instrumental (meios e fins); (d) a personalização (autonomia 

funcional). Estes autores defendem, ainda, que “o estudo da motivação para o trabalho focaliza as 
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condições responsáveis pelos seus objectivos, pela qualidade e pela intensidade do 

comportamento nesta actividade”. Já para Bergamini (1978, p. 11), 

“a frequência com que se vem utilizando, devida ou indevidamente o termo 

‘motivação’, não apenas dentro dos círculos científicos, como também por pessoas sem 

formação humanista específica, evidencia que esse assunto não caracteriza mais uma 

pura curiosidade intelectual do cientista do comportamento, mas sim uma 

problemática objectivamente manipulada no dia-a-dia de trabalho, fora ou dentro do 

contexto empresarial”. 

 

Podemos arriscar a afirmar que a motivação é algo de extraordinário e grandioso que 

orienta as nossas acções e que a sua força habita no fundo das pessoas, podendo alterar-se mas 

nunca aniquilar-se. 

 

Motivação no Trabalho 

A importância para o bom desempenho do trabalho, não está intimamente relacionada com 

a função ou com o cargo que se desempenha dentro da organização. O trabalho só será produtivo e 

terá qualidade se quem o produz estiver motivado através do desejo de trabalhar. O líder só irá 

conseguir bons resultados da sua equipa se os colaboradores estiverem motivados para tal. 

Alguns autores, como Haak (1997), pesquisaram sobre a motivação e a qualidade no 

trabalho. Os resultados apontam para um aumento de motivação dos trabalhadores nas empresas 

ou instituições que possuem processos de gestão da qualidade, pois estes processos promovem a 

mudança que por sua vez melhora o ambiente de trabalho. 

Infelizmente nalgumas organizações ainda existe a mentalidade de que o aumento do 

salário pode promover a motivação nos trabalhadores. Outra ideia, no nosso ponto de vista, errada, 

é que os trabalhadores melhor remunerados são os mais motivados, bem como a estabilidade no 

emprego ser, porventura, factor de motivação. Pensamos que nenhum destes factores, por si só, 

possa ser considerado como fundamental para o aumento de motivação. Por outro lado, 

consideramos que a inovação e os desafios daí decorrentes, podem ajudar a aumentar os níveis de 

motivação intrínseca dos trabalhadores.  

Por esta ordem de ideias, consideramos importante relevar os novos e mais recentes 

desenvolvimentos em administração, planeamento, inovação e mudança nas organizações que 

consideramos relevantes para uma maior motivação dos trabalhadores e para a eficácia e eficiência 

das organizações. 

Lawler (1993), citado por Bergamini (1997), considera que a motivação é um factor crítico 

em qualquer planeamento organizacional. Por esta razão consideramos que as lideranças devem 
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organizar planos de gestão motivacional, de grupo e individual, que, se bem cumpridos por todas 

as partes, terão impacto sobre os comportamentos organizacionais.  

Neste âmbito, será necessário deixar bem claro que a função das lideranças não é a de 

motivar as pessoas que trabalham numa organização, situação praticamente impossível, tendo em 

consideração o facto de a motivação ser um processo essencialmente intrínseco. Na opinião de 

Bergamini, (1997, p. 24), “a motivação é considerada agora como um aspecto intrínseco às 

pessoas; ninguém pode, por isso mesmo, motivar ninguém, sendo que a motivação específica para 

o trabalho depende do sentido que se dá a ele”. Concordamos com esta teoria, no entanto, 

consideramos que a organização deverá proporcionar aos seus trabalhadores um ambiente 

favorável e motivador, onde cada um possa encontrar a satisfação para as suas necessidades, indo 

de encontro à ideia de Ribeiro, (2003, p. 47), quando refere que “(...) deve ser estimulada a 

convergência entre os valores culturais dos colaboradores e os da organização”.  

 

Teoria dos dois factores de Herzberg 

Apesar dos vários autores, a teoria dos dois factores de Herzberg, foi a que escolhemos para 

testar a motivação nos colaboradores (trabalhadores) do GCEA, pelo facto desta teoria estar mais 

directamente relacionada com a realização e a motivação no trabalho. Esta teoria baseia-se em dois 

factores: Os de Higiene ou Manutenção e os Motivacionais.  

Os Factores Higiénicos (extrínsecos ou de manutenção), correspondem à perspectiva 

ambiental e são os habitualmente utilizados pelas organizações para conseguir a motivação dos 

seus colaboradores. Se estes factores são conseguidos, apenas evitam a insatisfação, quando são 

precários, provocam a insatisfação. Quando o homem se sente insatisfeito com o seu trabalho vira 

a sua atenção para os factores do ambiente que não promovem o crescimento na capacidade de 

produção, apenas impedem a insatisfação e as perdas na realização do trabalhador. Os factores 

Higiénicos definidos por Herzberg são: 

 Salário e outros benefícios; 

 Condições laborais; 

 Políticas e administração da empresa 

 Qualidade nas relações inter-pessoais (com chefes, colegas e subordinados) 

 Os Factores Motivacionais (intrínsecos ou satisfacientes), estão relacionados com o conteúdo 

do cargo, às tarefas e aos deveres do cargo em si. Quando conseguidos, provocam efeito duradouro 

de satisfação e de aumento da produtividade em níveis de excelência. Os factores Motivacionais 

são: 

 Crescimento pessoal; 

 Responsabilidade; 
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 O trabalho propriamente dito; 

 Reconhecimento; 

 Realização e satisfação.  

Para esta teoria, as necessidades básicas ou elementares (factores higiénicos), não são 

motivadoras por si só, no entanto, enquanto não forem satisfeitas provocam insatisfação. Sem estas 

necessidades básicas, não se pode pensar nos factores motivacionais que vão estimular e aumentar 

a motivação. Só depois podemos falar de liberdade, responsabilidade, criatividade e inovação no 

trabalho (Aguiar, 1984). 

Por sua vez Heller (1999), completa os factores motivadores com as conquistas e avanços, 

o interesse e o reconhecimento. No entanto, para Herzeberg, o factor principal da motivação no 

trabalho é a realização pessoal. 

Para Herzberg (1968), a gestão da empresa, a supervisão, as relações interpessoais, as 

condições de trabalho, o salário, o status e a segurança no emprego são os factores que, quando 

mal resolvidos, levam à insatisfação no trabalho. De acordo com o mesmo autor, a verdadeira 

motivação deve vir do reconhecimento das realizações, do trabalho “per si”, responsabilidade, 

crescimento e progresso individual. 

Estes factores motivacionais produzem um efeito de satisfação mais duradouro e por 

consequência um aumento na produtividade do trabalhador, podendo até atingir os níveis de 

excelência. Por outro lado, estes factores traduzem-se em fontes de satisfação, indicando 

sentimentos de realização, reconhecimento e crescimento profissional, oferecendo desafio e 

amplitude que resultam no aumento da capacidade total de produção. Podem ainda oferecer um 

certo desafio pessoal. Na essência, a satisfação no desempenho do cargo está em função do 

conteúdo ou das actividades desafiadoras desenvolvidas. Pelo contrário, a insatisfação no 

desempenho do cargo está em função do ambiente, da supervisão, da relação com os colegas e do 

contexto geral do próprio cargo. 

Para Herzberg os problemas da motivação não se resolvem apenas oferecendo melhor 

salário, mais regalias sociais e melhores condições de trabalho, aliás o que por vezes acontece em 

determinadas empresas, mas sem antes ter sido dada qualquer importância crítica aos factores com 

ele relacionados. 

 Aqui começa a tarefa mais difícil do líder/gestor: motivar as pessoas, especialmente as mais 

desmotivadas. Segundo Nicholson (2003), a motivação destas pessoas deve partir delas próprias. O 

gestor poderá, apenas, utilizar estratégias para tirar delas próprias as soluções. Primeiro tentar 

encontrar os motivos da desmotivação (ou “não satisfação” defendida por Herzberg), depois, 

partindo da valorização de algo de bom, ou de melhor que a pessoa tem, definir ou reformular 

metas que sejam atingíveis pelo colaborador, dando-lhe todo o apoio necessário à concretização 
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dessas metas para que, por fim, possa atingir os objectivos pretendidos. Este processo, defendido 

por Nicholson (ibidem), pode ainda ser complementado com uma conversa franca e aberta entre o 

gestor e o colaborador em causa, num local, de preferência neutro e fora do local habitual do 

trabalho. Logo, o líder/gestor deve possuir as competências sociais que lhe permitam a capacidade 

de estabelecer contacto permanente com os seus colaboradores, reagindo às suas emoções e 

influenciando-os (no bom sentido). Para tal, é preciso compreender e gerir o melhor possível as 

relações inter-pessoais, gerindo conflitos, que “é uma consequência natural de todos os grupos e 

organizações” Gestoso, (2007, p. 47), de forma a conseguir levar todos no mesmo sentido, ou seja 

em direcção aos mesmos objectivos.  

Uma boa forma de aumentar a motivação passa pelo enriquecimento das tarefas (job 

enrichment), dos trabalhadores, aumentando e ampliando a responsabilidade, os objectivos e o 

desafio das tarefas do cargo. 

Segundo Nicholson (2003), motivar pessoas difíceis tem a vantagem de criar confiança em 

toda a equipa, porque esta sente que as pessoas difíceis não serão descartadas mas sim trabalhadas 

para mudar de atitude e contribuir com a organização.  

A motivação de uma equipa, para manter-se a longo prazo, exige do líder/gestor um 

trabalho permanente e contínuo, no sentido de a manter em alta. Segundo Heller (1999), isto é 

possível dando variedades às condições de trabalho, melhorando o sistema de gestão e atribuindo 

grande valor aos colaboradores (trabalhadores).  

Numa outra perspectiva, poderemos pensar na motivação como interacção social que 

poderá ser comparada à representação teatral. Nesta, os actores desempenham um determinado 

papel, que produz uma determinada imagem que por sua vez vai causar no espectador uma 

determinada impressão (sensação), Erving Goffman (1959). 

Uma investigação levada a cabo pela Goodrich & Sherwood Associetes de New York,1 

sobre 200 executivos de Recursos Humanos, apontaram como sendo extremamente importante 

para a motivação, a responsabilidade e autonomia, o respeito e o reconhecimento dos superiores, 

um sentimento de bem-estar no trabalho e a oportunidade de verem as suas ideias aceites.  

Também Mary – Kay Ash (da Mary – Kay Cosmetics)2, defende que é o reconhecimento o 

que mais motiva as pessoas. Para esta mulher, considerada uma das maiores motivadoras de 

sucesso da actualidade, as recompensas extrínsecas, tais como o prémio, bem como as 

recompensas intrínsecas, como a satisfação de fazer um bom trabalho, promovem um bom sistema 

de motivação e a auto-estima. Nesta mesma ideia, Martin van Mesdag, citado por Denny (1998, p. 

7), refere que: 

                                                 
1Goodrich & Sherwood Associates: http://www.macraesbluebook.com/search/company.cfm?company=623855 retirado a 20.03.08  
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Kay_Ash retirado a 20.03.08 



 12

“motivar os outros é a tarefa  mais importante da gestão. Implica as capacidades para 

comunicar, para servir de exemplo, para desafiar, para encorajar, para obter resposta, 

para envolver, para delegar, para desenvolver e formar, para informar, para resumir e 

para atribuir uma justa recompensa”. 

Acreditamos que este é, sem dúvida, o melhor caminho para o líder/gestor envolver os seus 

colaboradores e conseguir, através da motivação de cada um, atingir os objectivos estratégicos da 

organização. 

2.3. Liderança 

Por liderança entende-se quem tem a missão de dirigir, orientar, conduzir uma equipa ou 

uma organização. Muitas definições vêm sendo dadas a este conceito ao longo dos tempos. Alguns 

autores definem a liderança como uma forma de influenciar «comunicar» (Hesselbein, 1996). 

Realmente concordamos que no processo de liderar, a comunicação é um dos aspectos 

fundamentais se quisermos cumprir os objectivos da organização. 

Este conceito de liderança é complexo por que deve estar associado às diferentes 

dimensões. A este respeito Jesuíno (1999) refere que o conceito de liderança aparece associado a 

uma rede estrutural de variadíssimas concepções tais como o poder, poder político e influência 

social.  

Estudos realizados por Hofstede e Bollinger (1987), citados em Reto e Lopes (1991), 

referem que não existem papéis de liderança universais, mas que devem estar em convergência 

com a lógica social em que se inserem. Logo, a liderança pode então ser entendida como 

paradoxal, porque o social e o pessoal complementam-se. 

Já Davis (1992), propõe um novo enfoque na liderança, baseado no “carisma”. Mas a 

liderança não é somente uma questão de comportamento, estilo, ou carisma mas também de ética e 

conteúdo. Volta-se a ponderar a fidelidade do líder a certos valores permanentes (Hesselbein, 

1996). Neste aspecto, compreendemos a razão da falta de verdadeiras lideranças na nossa 

sociedade.  

Para Ferreira et al (2001), citado por Rodrigues (2007, p. 42): 

“a liderança tem sido entendida como características da personalidade, como forma de 

induzir obediência, como exercício de influência, como comportamento específico, como 

meio de persuasão, como relação de poder, como meio de alcançar objectivos, ou como 

uma combinação de diversificados elementos”.  

Estes elementos, para Jago (1982), são conceptualizados como um exercício de influência 

não coagida, com a pretensão de coordenar os membros de um grupo organizado, no encalço dos 
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seus objectivos (do grupo). Este autor defende uma tipologia para a liderança, agrupada em quatro 

conjuntos, sendo, cada um deles, uma fase distinta, no estudo da liderança. 

Já Rodrigues (2007, p. 42), citando Bass (1990) e Ferreira et al (2001), refere que a 

liderança é “como uma interacção entre dois ou mais elementos de um grupo que muitas vezes 

implica uma estruturação ou reestruturação da situação e percepções e expectativas dos 

membros”. Concordamos e consideramos que uma verdadeira liderança deverá estar atenta aos 

sinais do grupo, adaptando-se, sem nunca mudar o rumo dos objectivos traçados, de forma a 

manter a sua equipa motivada e activa. Mas este tema ainda está muito por explorar. Novamente 

Rodrigues (2007, p. 42), citando Reto e Lopes, (1991) e Sims (1977), refere que “a liderança é 

talvez a área mais investigada e a menos compreendida do comportamento organizacional”. 

Exactamente porque a liderança numa organização requer tomadas de decisão e assunção 

de riscos, entendemos que as lideranças terão, necessariamente, que ter várias características. Se a 

organização pretende seguir os melhores exemplos em termos de gestão por objectivos, na busca 

da qualidade e da inovação, então estamos perante uma organização aprendente que necessita de 

boas lideranças, fundamentalmente alinhadas com o topo dessa mesma organização. Só assim 

estaremos perante uma organização eficiente e eficaz, que tenha como um dos seus mais 

importantes objectivos, a prestação do melhor serviço ao cliente. No caso concreto de uma 

organização da Administração Pública (AP), este objectivo deve ser mesmo o mais importante, já 

que, se para uma organização privada, o seu mais importante objectivo poderá ser o financeiro, no 

caso particular da AP, terá de ser, sem dúvida, a satisfação do cliente. 

 

Competências de Liderança 

Considerando as mudanças rápidas e permanentes do mundo actual, as organizações e seus 

líderes devem manter estratégias claras e baseadas numa gestão participativa. Para tal, devem 

existir laços de relacionamento entre todos os elementos da organização, bem como desenvolver-se 

as competências de liderança. Enquanto no passado se entendia a liderança como (a) ser chefe; (b) 

controlar as pessoas; (c) centralizar a autoridade; (d) decidir os objectivos; (e) controlar e 

combater; (f) mudar por necessidade e crise e, (g) ter como enfoque “eu e o meu departamento”, o 

líder que se pretende para hoje e para o futuro, terá de ser (a) um coach e facilitador; (b) ter 

empowerment; delegar a liderança; conciliar a estratégia com a visão de futuro; (c) seguir valores 

partilhados; (d) unificar o grupo; (e) ter um enfoque mais amplo e no “nós e o nosso 

departamento”. 

Neste mundo actual, em constantes e rápidas mudanças, as nossas competências tornam-se 

rapidamente obsoletas, logo, a importância de um constante auto-aperfeiçoamento, no dizer de 

Denny (1998, p. 9),  
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“Como podemos ser melhores? Como podemos fazer melhor? E, se aceitarmos que o 

mundo real em que vivemos e trabalhamos é um mundo de pessoas, então é essencial 

conhecermo-nos melhor, sabermos o que nos motiva e como podemos ser mais motivados”.  

 

Passada uma década depois de proferidas estas afirmações, podemos acrescentar: Como 

podemos ser melhores, fazer melhor e com menores recursos? Este é, sem dúvida, um dos 

paradigmas da gestão da liderança da actualidade. Logo o grande desafio do líder será implementar 

políticas de gestão eficientes e eficazes, tendo em atenção o desenvolvimento dos seus 

colaboradores como pessoas humanas e como profissionais. Por outro lado deve ter auto-confiança 

e acreditar nas potencialidades da sua equipa. Crispe e Mansfield (2003) defendem mesmo 

algumas competências essenciais para liderar pessoas, das quais se destacam a autonomia, a gestão 

da mudança, a comunicação e o trabalho em equipa. Estes autores dão, ainda, realce à 

autoconfiança, credibilidade pessoal e flexibilidade do líder.  

Para Echeveste, et al., (1999) o líder precisa ainda de ter integridade, desenvolver a 

capacidade de negociação, ter habilidade em relações interpessoais e usar a ética no trato de 

questões profissionais e sociais. De referir que estas são apenas as chamadas competências básicas 

para a liderança.  

  Na nossa opinião, baseada em vários autores, a liderança deve estar, cada vez mais, 

orientada para o contexto sócio-organizacional, mas com um grande enfoque na pessoa do 

colaborador (trabalhador), na sua personalidade e nas capacidades distintas - sem esquecer os seus 

problemas, necessidades e desejos - que cada líder deverá desenvolver em função da sua equipa. O 

trabalhador só irá confiar verdadeiramente no seu líder quando este, para além de conhecer as suas 

expectativas, também o ajude a atingi-las. Assim, as expectativas da organização serão 

compatibilizadas com as dos trabalhadores, saindo os dois lados a ganhar (Bergamini, 1997). 

 2.4. Clima laboral 

Como se pode definir “Clima Laboral”? Existem várias definições sobre o que é o clima 

laboral numa empresa ou organização, mas podemos, arriscar, dizer que é um sentimento ou estado 

de ânimo dos trabalhadores de uma determinada organização. Logicamente que este estado de 

ânimo não é fácil de medir, mas podemos observá-lo pela forma como a maioria se manifesta 

através do seu contentamento e comprometimento com a organização. Segundo Odalis Rojas3 “O 

                                                 
3 Odalis Rojas é Administradora Comercial da Universidade Santa Maria (USM) com especialização em Recursos Materiais e Financeiros. 
Desempenhou funções no sector financeiro e editorial, assessorando jornais na Venezuela e República Dominicana. De reconhecida experiência em 
processos de consultoria, sistemas administrativos e no desenvolvimento de plataformas de fidelidade e serviço ao cliente. É sócia fundadora do 
Link: Gerencial Consultores, publicado por Mujeres de Empresa com o título: Clima laboral: el estado de ánimo de la organización, distribuído 
com a Licencia Creative Commons.  http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/070201-clima-laboral.asp, retirado a 7.8.08 
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Clima Laboral é o produto das percepções e estas percepções estão matizadas pelas actividades, 

interacções e experiências de cada um dos membros” da organização.  

Segundo esta mesma especialista, o clima, em conjunto com as estruturas – características 

organizacionais e os indivíduos que a integram - constituem um sistema interdependente altamente 

dinâmico que tem um forte e directo impacto nos resultados da organização. Podemos afirmar que 

os vários estudos nesta área determinam que existe uma relação entre clima organizacional e 

resultados da organização. Odalis Rojas (ibidem), refere mesmo que “o clima organizacional 

determina a forma com que um indivíduo percebe o seu trabalho, o seu desempenho, 

produtividade e satisfação”. 

Robert Stringer, (2001)4, um dos melhores especialistas nesta área, define o clima laboral 

como um conjunto e o modelo de funcionamento dos vários factores ambientais que promovem a 

motivação. 

Com base nesta definição podemos dizer que o que se pretende com o clima laboral é, no 

fundo, explicar quais os motivos que levam os trabalhadores a estar mais ou menos motivados e 

por consequência serem mais ou menos eficientes e eficazes.  

Outro autor, Goleman (2002), refere que o impacto do clima sobre o rendimento dos 

trabalhadores ronda os 20 a 30%. Por esta razão muitas empresas e organizações procuram 

encontrar as causas da insatisfação entre os trabalhadores e a organização e, a partir destas, criar as 

condições necessárias à inversão da situação. 

Todos os estudos a que tivemos acesso indicam que existe uma forte relação entre a 

motivação dos trabalhadores e o sucesso (resultados) da Organização. Em nosso entender, não 

basta ter a percepção sobre os factores que afectam o clima laboral, o mais importante será 

identificar e conhecer as causas, agindo em conformidade, criando planos de acção específicos que 

ajudem a organização a melhorar o seu clima. No dizer de Odalis Rojas (ibidem), “obter 

resultados sobre a percepção do Clima Organizacional não garante as melhorias no desempenho 

da Organização”. Também outro autor, Levering (1997), citado por Sehn, (2005, p. 29), refere 

que: 

“na busca da melhoria no ambiente organizacional, muitas empresas preocupando-se mais 

com os efeitos do que com as causas, tentam acabar com o stress, as disputas internas, os 

‘climas negativos’ e não enxergam que a origem destes males está no próprio local de 

trabalho”.  

 

Concluímos assim este tema com a convicção de que a avaliação e a gestão do clima 

laboral são, componentes essenciais para uma correcta gestão das organizações e, como tal, uma 
                                                 
4 in: “Leadership and organizational climate” 
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parte indispensável das metodologias de gestão empresarial mais reputadas da actualidade 

(Balanced Scorecard, EFQM). 

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, OBJECTIVOS E HIPÓTESES 
 

Este trabalho de investigação tem como objectivo geral estudar o tipo de Cultura 

Organizacional, de Motivação e de Liderança num Departamento da Administração Pública da 

Região Autónoma da Madeira. Este objectivo geral articula-se com os seguintes objectivos 

específicos: 

1. Determinar se uma boa Cultura Organizacional promove a motivação; 

2. Analisar se os estilos de liderança intermédia influenciam positivamente os níveis de 

motivação, intrínseca (crescimento pessoal; responsabilidade; o trabalho propriamente dito; 

reconhecimento; realização e satisfação), e extrínseca (salário e outros benefícios; 

condições laborais; políticas e administração da Instituição; qualidade nas relações 

interpessoais – com os chefes, os colegas e os subordinados), dos colaboradores 

(trabalhadores); 

3. Analisar se os estilos de liderança melhoram a cultura organizacional; 

4. Determinar se o Clima Laboral estável aumenta a motivação.  

 

Para atingir estes objectivos formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

1. Uma boa Cultura Organizacional promove a motivação; 

2. Os Estilos de Liderança intermédia influenciam positivamente os níveis de motivação dos 

trabalhadores; 

3. Os Estilos de Liderança democrática e participativa melhoram a cultura organizacional; 

4. O Clima Laboral estável aumenta a motivação.  

4. MÉTODO 
 

A metodologia utilizada para contrastar as hipóteses e variáveis desta investigação - cultura 

organizacional, motivação, liderança e clima laboral - pode definir-se como descritiva, transversal 

e correlacional realizada por amostragem. Descritiva, pois analisa a influência de determinados 

recursos de afrontamento sobre o stress laboral e analisa-se em relação a factores pessoais. 

Transversal, pois reflecte-se em determinados momentos específicos quando se desenvolve a 

investigação. Por amostragem, pois centra-se num grupo representativo da população. 
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Os dados são apresentados através de frequências absolutas e relativa (percentagens), e 

realizaram-se controlos estatísticos com provas de fiabilidade e consistência interna das escalas. 

Recorrendo à inferência estatística para extrapolar as conclusões da amostra para a população. 

Realizou-se, assim, um estudo correlacional para obter informação sobre os factores 

motivacionais determinantes. Estabeleceu-se também testes t de Student e ANOVA para saber se 

há diferenças significativas entre os dados biográficos dos sujeitos participantes. 

4.1. Amostra 

A nossa amostra é constituída por dois grupos de sujeitos, a saber: 

1. Fórum de Espertos constituído por 8 (oito) sujeitos de entre empresários e altos dirigentes 

da Administração Pública Regional.  

2. A amostra escolhida para este nosso estudo, está centrada em diversos elementos da uma 

Instituição da Administração Pública Regional, de entre funcionários e líderes intermédios, 

que envolveu 54 (cinquenta e quatro) sujeitos.   

4.2. Instrumentos 

Para a recolha de dados elaborou-se um questionário incluindo os seguintes dados: 

a) Guião de entrevista (questões abertas) para Fórum de Espertos (anexo 2). 

b) Questionário de dados sociodemográficos e sociolaborais em que se recolhe informações 

sobre as variáveis consideradas relevantes: sexo, idade, estado civil, situação laboral, 

categoria profissional, antiguidade e habilitações. Estas variáveis foram categorizadas da 

seguinte maneira: 

• Sexo: Com duas opções: Masculino ou feminino. 

• Idade: Expressa numericamente em anos. 

• Estado civil: Com cinco opções: Casado; solteiro; divorciado; viúvo e união de facto. 

• Situação laboral: Com duas opções: Efectivo e contratado. 

• Categoria profissional: Com cinco opções: Carreira docente; carreira técnica superior; 

carreira técnica profissional, carreira administrativa e carreira auxiliar. 

• Antiguidade: Expressa numericamente em anos: <3; 3-5; 6-10; 11-15; 16-20; >20. 

• Habilitações: Com oito possibilidades de valores: Grupos A (Mestrado); B 

(Licenciatura); C (Bacharelato); D (curso técnico profissional); E (12.º ano); F (9.º 

ano); G (6.º ano); H (4.º ano). 
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c) Este questionário utiliza ainda questões fechadas do tipo Likert e baseadas em quatro 

escalas validadas (anexo 1), que passo a descriminar: 

 Escala para medida de factores da cultura organizacional. Elaborada por Coleta 

e Coleta (2005), a partir de trabalhos de Hofstede (1984, 1997, 2001), House e cols. 

(1999, 2004), McClelland (1972), Kluckhon e Strodtbeck (1961), Triands (1995) e 

posteriormente por Cordeiro (2002), Melo (2002) Montalvo, (2002)  Luz (2003). É 

um questionário que consta de oito escalas para medida dos factores da cultura 

organizacional, com 104 itens: Escalas para medir o índice de distância hierárquica, 

de individualismo, de masculinidade, de controlo de incerteza, de orientação 

afiliativa, de orientação para o futuro, de orientação para a realização e de 

assertividade. A pessoa em avaliação deve indicar a frequência com base em cinco 

opções de resposta, desde discordo totalmente a concordo totalmente.  

 Escala multi-factorial de motivação no trabalho. Elaborada por Ferreira et al 

(2006), a partir da revisão da literatura de Hackman e Oldham (1980), McClelland 

(1975, 1987, 1989), Locke e Latham (1990) e Allen e Meyer (1990).  É um 

questionário que consta de 28 itens que avaliam quatro dimensões referentes à 

motivação no trabalho: Organização do trabalho; desempenho; realização e poder, 

envolvimento. As afirmações indicam a frequência com base em cinco opções de 

resposta, desde discordo totalmente a concordo totalmente. Nalguns dos itens a 

pergunta é formulada pela negativa 

 Escala de competências-chave dos líderes. Elaborada e testada por Lopes e Felício 

(2005), para identificar as 12 competências-chave necessárias aos líderes da 

organização em estudo e, consequentemente, para avaliar o grau de importância das 

competências relacionadas. Utilizando-se 72 itens que constam no questionário em 

forma de afirmação e que correspondem a comportamentos, foi analisada a 

frequência, através da escala de Likert com quatro e cinco opções de resposta em 

quatro variações: de nunca a frequentemente; de modo nenhum a muito; de muito 

baixo a muito alto e de discordo fortemente a concordo fortemente.  

 Escala de cultura organizacional. Elaborada por Neves (2000). É um questionário 

que consta de 34 itens que estuda o conceito de cultura organizacional e está 

dividido em quatro dimensões: Apoio; inovação; objectivos; regras. As afirmações 

indicam a frequência com base em seis opções de resposta em três variações: De 

ninguém a todas; de nunca a sempre; e de modo nenhum a muitíssimo. 
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4.3. Procedimentos 

Seguiram-se os seguintes procedimentos: 

1. Elaboração do questionário de questões abertas para o Fórum de Espertos; 

2. Supervisão pela co-tutora para que aprovasse a sua aplicação; 

3. Envio dos questionários, via e-mail a oito empresários e altos dirigentes da 

Administração Pública Regional, solicitando o seu preenchimento e posterior envio pela 

mesma via; 

4. Recolha das respostas e tratá-las através do método de análise de conteúdo; 

5. Procura de escalas validadas para medida de factores sobre cultura organizacional, 

motivação no trabalho e liderança; 

6. Desenho e a elaboração do questionário definitivo, tendo por base as quatro escalas 

validadas seleccionadas, uniformizando o aspecto gráfico dos diferentes instrumentos 

para facilitar a compreensão e unificando-os num único documento; 

7. Supervisão pela co-tutora para que aprovasse a sua aplicação; 

8. Autorização ao líder de topo da organização seleccionada para que autorizasse a 

aplicação do questionário; 

9. Administração dos questionários de avaliação: Reunir, em auditório da organização, 

com os funcionários e lideres intermédios que se tinham disponibilizado, 

voluntariamente, para responder ao questionário. Esta reunião tinha por objectivo:  

 Informar os sujeitos sobre os objectivos e procedimentos da investigação;  

 Solicitar a disponibilidade de tempo, indicando que deveriam responder ao 

questionário sem interrupções e no tempo máximo de 50’; 

 Solicitar honestidade e sinceridade nas respostas para que os resultados 

pudessem apresentar conclusões fiáveis; 

 Referir o carácter anónimo e confidencial dos questionários, informando que 

nenhuma questão poderia revelar a identidade dos sujeitos; 

 Tirar alguma eventual dúvida; 

 Solicitar que respondessem individualmente ao questionário; 

 Supervisão do procedimento e recolha da informação; 

 Agradecer a todos os sujeitos que colaboraram. 

 

10. Correcção dos instrumentos de avaliação e organização dos dados para sua inclusão em 

programa informático estatístico; 
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11. Análise estatística dos dados, de acordo com os objectivos definidos para esta 

investigação; 

12. Avaliação dos resultados obtidos; 

13. Comparação dos resultados obtidos com a literatura sobre o tema e discussão; 

14. Extracção de conclusões 

15. Elaboração do informe da investigação. 

4.4. Análise estatística 

Foram determinados os coeficientes Alpha de Cronbach, para aferir da consistência interna 

das escalas. Apresenta-se a descrição da amostra com recurso a frequências absolutas e relativas. 

Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov na verificação do ajustamento à distribuição 

normal que levou à escolha de técnicas paramétricas como o teste t-Student na comparação de duas 

amostras independentes e Análise de variância (ANOVA) na comparação de mais de duas 

amostras independentes. 

Dada a normalidade dos dados sempre que foi necessário recorrer ao cálculo do coeficiente 

de correlação, optámos pelo coeficiente de correlação de Pearson.  

 

5. RESULTADOS   

5.1. Consistência interna dos instrumentos utilizados 

Iniciamos a apresentação dos resultados pela análise dos  coeficientes alpha de Cronbach que 

indicam a consistência interna das escalas que iremos utilizar.  

Na escala Cultura Organizacional (Coleta & Coleta, 2005), obtiveram-se coeficientes alpha 

de Cronbach que variaram entre 0,458  referente ao índice de masculinidade e 0,791 da orientação 

para a realização (Tabela 1). 

Tabela 1. Alpha de Cronbach Cultura Organizacional (Coleta & Coleta, 2005) 

 Cronbach's Alpha N of Items 
IDH ,665 18 
INDI ,555 12 

MASC ,458 9 
CINC ,727 14 
AFIL ,749 13 
OFUR ,758 13 
OREA ,791 13 
ASSEA ,520 12 
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Também com valores muito baixos de referir o índice de individualismo (0,555) e o índice 

de assertividade (0,520). As escalas em que o coeficiente é inferior a 0,6 devem ser avaliadas com 

atenção pois denotam uma fraca consistência interna, que pode ser provocada pela dispersão nas 

respostas ou porque os entrevistados não perceberam o que lhe era perguntado. 

Para a motivação no trabalho o instrumento utilizado mostrou, em geral uma fraca 

consistência interna, quantificada por coeficientes inferiores a 0,7 (Tabela 2). Estes valores 

indicam para uma elevada dispersão no momento da resposta, existindo contradições em itens que 

deveriam ser concordantes. 

Tabela 2. Multi-factorial de Motivação no Trabalho (Ferreira et al., 2006) 

 Cronbach's Alpha N of Items 
Organização no trabalho ,696 7 
Motivação para o desempenho ,574 7 
Realização e poder ,541 7 
Motivação ligados ao envolvimento ,616 7 

 

A cultura organizacional segundo o instrumento de Neves (2000), revelou ser muito eficaz 

quanto à sua consistência, os coeficientes alpha de Cronbach obtidos foram sempre superiores a 

0,85 que permite considerar as escalas como muito boas na medição dos construtos teóricos 

propostos (Tabela 3). Estes resultados podem ser explicados pelo facto do instrumento utilizado 

estar adaptado à população portuguesa o que não acontece com o de Coleta & Coleta (2005) que 

foi testado à população brasileira.  

Tabela 3. Cultura Organizacional (Neves, 2000) 

 Cronbach's Alpha N of Items 
Apoio ,927 10 
Inovação ,864 9 
Objectivos ,893 7 
Regras ,861 8 

 

A escala utilizada para classificar os estilos de liderança resultou num coeficiente alpha de 

Cronbach superior a 0,9, muito bom no que diz respeito às suas características métricas (Tabela 4).  

Tabela 4. Estilos de liderança (Lopes & Felício, 2005) 

 Cronbach's Alpha N of Items 
Estilos de liderança ,990 48 
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5.2. Análise descritiva dos dados sóciodemográficos 

Existe maioria de mulheres nesta amostra, daí na análise da importância da variável género 

(Tabela 5), nas escalas estudadas esta superioridade numérica será tida em consideração. 

Tabela 5. Caracterização da amostra em função do género. 

Sexo N % 
Masculino 16 29,1% 
Feminino 39 70,9% 
Total 55 100,0% 

 

Em geral, as idades dos sujeitos da amostra variam entre os 25 e os 65 anos, com maior 

incidência entre os 25 e os 45 anos, o que denota que se trata de funcionários bastante jovens que 

estão maioritariamente entre os 3 e os 10 anos de carreira profissional (Tabela 6). 

O facto de observarmos uma elevada concentração de entrevistados em duas faixas etárias 

explica que esta variável (idade) não seja considerada como importante na inferência estatística, 

pois estes grandes grupos iriam alavancar os resultados levando a conclusões pouco fiáveis. 

Tabela 6. Caracterização da amostra segundo a faixa etária 

Classe de idades N % 
[25;35[ 20 36,4% 
[35;45[ 23 41,8% 
[45;55[ 9 16,4% 
[55;65[ 1 1,8% 
65 e mais 2 3,6% 
Total 55 100,0% 

 

Metade dos entrevistados são casados, seguidos de 31,5% de solteiros (Tabela 7). 

Tabela 7. Caracterização da amostra em função do estado civil 

Estado Civil n % 
Casado(a) 27 50,0% 
Solteiro(a) 17 31,5% 
Divorciado(a) 5 9,3% 
Viúvo(a) 2 3,7% 
União de facto 3 5,6% 
Total 54 100,0% 

 

O nível académico dos entrevistados é maioritariamente a licenciatura, sendo que apenas 

9,1% tem um mestrado, o que totaliza 67,3% com ensino superior (Tabela 8). Este facto justifica 

que na categoria profissional se observem 32,7% e 34,5% respectivamente nas carreiras docente e 

técnica superior. À semelhança do observado com as faixas etárias e com as habilitações, existe 

uma elevada concentração numa só classe que inviabiliza a utilização desta variável na inferência 
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estatística, isto é, não devemos procurar se as habilitações são responsáveis por uma pontuação 

maior ou menor nas escalas utilizadas.  

Tabela 8. Caracterização da amostra em função do grau máximo de instrução completo. 

Grau máximo de instrução completo n % 
Mestrado 5 9,1% 
Licenciatura 32 58,2% 
Curso Técnico Profissional 2 3,6% 
12º Ano 7 12,7% 
9º Ano 5 9,1% 
6º Ano 2 3,6% 
4º Ano 2 3,6% 
Total 55 100,0% 

 

Os entrevistados situam-se maioritariamente entre os 6 e os 20 anos de tempo de serviço 

(Tabela 9). Neste grupo estão 61,8% da amostra. 

Tabela 9. Caracterização da amostra em função do tempo de serviço na Administração 

Pública 

Há quanto tempo trabalha na Administração Publica n % 
<3 anos 4 7,3% 
3-5 anos 9 16,4% 
6-10 anos 15 27,3% 
11-15 anos 8 14,5% 
16-20 anos 11 20,0% 
>21 anos 8 14,5% 
Total 55 100,0% 

 

Em função do tempo de serviço é expectável que a maioria destes funcionários tenha 

estabilidade no que diz respeito à sua situação laboral, confirmada esta hipótese pelo facto de 

90,7% estarem efectivos (Tabela 10). 

Tabela 10. Caracterização da amostra em função da situação laboral 

Situação Laboral n % 
Efectivo 49 90,7% 
Contratado 5 9,3% 
Total 54 100,0% 

 

Os entrevistados distribuem-se por duas carreiras representativas, são elas a carreira técnica 

superior com 34,5% e a carreira docente com 32,7% (Tabela 11). Este resultado é consistente com 

a distribuição por habilitações literárias, que registou uma clara maioria de sujeitos com 

habilitações superiores. 

Da mesma forma que será feito com as habilitações, no que diz respeito às categorias 

profissionais, não serão efectuados testes de hipóteses, pois os resultados são pouco fiáveis, em 

virtude da elevada concentração em apenas duas classes. 
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Tabela 11. Caracterização da amostra em função da categoria profissional 

Categoria profissional n % 
Carreira Docente 18 32,7% 
Carreira Técnica Superior 19 34,5% 
Técnica Profissional 4 7,3% 
Carreira Administrativa 10 18,2% 
Carreira Auxiliar 4 7,3% 
Total 55 100,0% 

 

 

5.3. Análise descritiva das escalas 

Apresentam-se seguidamente na Tabela 12, os resultados obtidos nas escalas para medida de 

factores da Cultura Organizacional de Coleta & Coleta (2005); a Multi-Factorial de Motivação no 

Trabalho de Ferreira et al (2006) e a de Cultura Organizacional de Neves (2000): 

Tabela 12. Estatística descritiva das escalas utilizadas, segundo o instrumento 

Instrumento Descrição  x  S 

Escalas para medida de 
factores da Cultura 
Organizacional. 
Coleta & Coleta 

Índice de distância hierárquica IDH 3,43 ,40 
Índice de individualismo INDI 3,01 ,44 
Índice de masculinidade MASC 2,92 ,41 
Índice de controlo de incerteza CINC 2,92 ,41 
Índice de orientação afiliativa AFIL 2,92 ,41 
Índice de orientação para o futuro OFUR 3,06 ,49 
Índice de orientação para a realização OREA 3,07 ,50 
Índice de assertividade ASSEA 3,17 ,35 

Escala Multi-Factorial de 
Motivação no Trabalho. 
Ferreira, et al. 

Organização do trabalho org_trab 3,12 ,61 
Motivação e desempenho mot_des 3,68 ,44 
Realização e poder real_pod 3,79 ,44 
Envolvimento mot_env 3,45 ,48 

Cultura Organizacional. 
Neves 

Apoio apoio 3,41 ,78 
Inovação inovacao 3,46 ,84 
Objectivos objectivos 3,62 1,04 
Regras regras 3,54 ,66 

 

Cultura organizacional (Coleta & Coleta, 2005 vs Neves, 2000)  

 

A cultura organizacional foi medida utilizando dois instrumentos diferentes, o de Coleta & 

Coleta (2005) e o de Neves (2000). Com este procedimento pretendíamos identificar qual dos 

instrumentos melhor avaliava as características que se pretendiam. 

A Tabela 13 mostra que não existem correlações fortes entre as duas escalas de cultura 

organizacional. Esta situação  pode ser explicada pelo facto de uma das escalas medir a cultura 

organizacional em si (Coleta & Coleta, 2005) e a outra os factores da cultura organizacional, esta 

segunda é interna à organização (Neves, 2000), provavelmente mais adequada para um estudo 

futuro em que se relacione estes factores com a motivação e os tipos de liderança. 
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O índice de orientação para a Realização é superior quanto maior for a Inovação (R=0,482, 

sig=0,00) bem como os Objectivos (R=0,518; sig=0,000), isto é os funcionários “sabem” o que 

devem fazer se a organização for inovadora e definir claramente os seus objectivos. 

Os itens incluídos no índice de Assertividade (ASSER) não estão representados na escala 

da cultura organizacional, o que se reflecte nas reduzidas correlações observadas, sendo única a 

correlação significativa com os Objectivos. 

 

Tabela 13. Correlações entre a escala de Cultura Organizacional (Coleta & Coleta, 2005) e a 

escala de Cultura Organizacional (Neves, 2000) 

    IDH INDI MASC CINC AFIL OFUR OREA ASSEA 

apoio 

R -,121 ,492**  ,266 ,266 ,266 -,523**  ,442**  ,134 

Sig ,407 ,000 ,065 ,065 ,065 ,000 ,001 ,360 

n 49 49 49 49 49 49 49 49 

inovação 

R ,028 ,320* ,274 ,274 ,274 -,570**  ,482**  ,160 

Sig ,847 ,025 ,057 ,057 ,057 ,000 ,000 ,273 

n 49 49 49 49 49 49 49 49 

objectivos 

R -,158 ,340* ,149 ,149 ,149 -,532**  ,518**  ,299* 

Sig ,279 ,017 ,308 ,308 ,308 ,000 ,000 ,037 

n 49 49 49 49 49 49 49 49 

regras 

R ,167 ,333* ,143 ,143 ,143 -,399**  ,162 ,091 

Sig ,252 ,019 ,328 ,328 ,328 ,005 ,267 ,533 

n 49 49 49 49 49 49 49 49 

 

 Cultura Organizacional e Motivação no Trabalho 

Factores da cultura organizacional (Coleta & Coleta, 2005) 

 

O coeficiente de correlação de Pearson mede o grau de associação entre duas variáveis 

numéricas. Iniciamos com a matriz de correlações entre os factores da cultura organizacional de 

Coleta e Coleta (2005) e a motivação no trabalho de Ferreira et al (2006), que fornecem indicação 

se alguma dimensão da cultura organizacional está relacionada com a motivação no trabalho 

(Tabela 14). 

Considerando o índice de distância hierárquica (IDH), observamos que não está 

correlacionado com a motivação no trabalho, pois a significância do coeficiente de correlação é 

superior a 0,05. Então, não é possível relacionar maior ou menor pontuação de uma destas escalas 

com a outra. 

O índice de individualismo (INDI) apresenta uma correlação fraca com a organização do 

trabalho (org_trab) e muito fraca com a realização do poder (real_pod) (Gráfico 1), quer dizer que 
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se o INDI é elevado também esperamos que seja elevada a organização do trabalho e a realização e 

poder, embora esta última em menor grau. 

 

 
Gráfico 1. Distribuições conjuntas das escalas de motivação no trabalho (Ferreira et al, 2000) e 

cultura organizacional de Coleta & Coleta (2005) 

 

O índice de masculinidade (MASC) está associado positivamente com a motivação no 

trabalho em todas as suas dimensões, embora no que diz respeito ao envolvimento esta correlação 

não seja significativa. 

O controlo de incerteza (CINC) e índice de orientação para a afiliação (AFIL) também 

estão correlacionados positivamente com as dimensões da motivação no trabalho, quer isto dizer 

que quando este indicador é elevado, também o são os indicadores de motivação, com excepção do 

envolvimento em que o coeficiente não é significativo (Tabela 14). 

O índice de orientação para o futuro (OFUR) foi construído para que o ideal tenha uma 

pontuação mínima, pelo que os coeficientes de correlação são negativos. Quanto maior for a 

orientação para o futuro, maior será também a motivação no trabalho, se bem que no que diz 

respeito à realização e poder podem existir algumas amostras em que não se chegue a esta 

conclusão. 

Relativamente à orientação para a realização, regista correlações significativas com a 

organização no trabalho, com motivação e desempenho e com realização e poder.  
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O índice de assertividade é maior quanto maior for a organização do trabalho, este índice 

não se correlaciona com as restantes escalas da motivação no trabalho. 

O índice de orientação para a afiliação servirá para medir o clima da organização, neste 

sentido quanto mais estável e favorável for o clima (AFIL), mais motivados se sentem os 

funcionários nas dimensões estudadas, com excepção para o envolvimento. Esta conclusão pode 

ser retirada porque os coeficientes de correlação observados na amostra são significativos.  

Como não foi medido o clima laboral através de instrumento próprio, utilizamos este 

instrumento, no factor de orientação para afiliação (AFIL) de Coleta & Coleta (2005) por 

considerarmos que os itens podem ser explicativos em algumas relações com o clima laboral.  

Tabela 14. Correlações entre a escala de Cultura Organizacional (Coleta & Coleta, 2005) e a de 

Motivação no Trabalho (Ferreira e tal, 2006) 

    IDH INDI MASC CINC AFIL OFUR OREA ASSEA 

org_trab 
R -,072 ,483**  ,447**  ,447**  ,447**  -,517**  ,562**  ,306* 
Sig ,621 ,000 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,031 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

mot_des 
R ,251 ,262 ,333* ,333* ,333* -,527**  ,427**  ,201 
Sig ,079 ,066 ,018 ,018 ,018 ,000 ,002 ,162 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

real_pod 
R ,229 ,291* ,315* ,315* ,315* -,259 ,390**  ,198 
Sig ,110 ,040 ,026 ,026 ,026 ,069 ,005 ,168 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

mot_env 
R -,083 ,207 ,272 ,272 ,272 -,349* ,274 -,019 
Sig ,568 ,150 ,056 ,056 ,056 ,013 ,055 ,896 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

Cultura Organizacional (Neves, 2000) 

 

Existem correlações significativas entre as dimensões da escala de cultura organizacional e 

motivação no trabalho. Os coeficientes de correlação obtidos com esta escala (Neves, 2000) são 

superiores aos obtidos com na versão de Coleta & Coleta (2005), o que indicará melhor adequação 

da primeira a um estudo mais completo que envolva a motivação no trabalho, como já foi referido 

anteriormente. Por exemplo, quanto maior o apoio, melhor a organização no trabalho, a motivação, 

o desempenho e o envolvimento, como documentam os valores da Tabela 15 e representados no 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Distribuições conjuntas das escalas de motivação no trabalho (Ferreira et al, 2006) e 

de cultura organizacional (Neves, 2000) 

 

A inovação é transversal a todas as dimensões da motivação no trabalho, pois todos os 

coeficientes de correlação são significativos especialmente na organização do trabalho, motivação 

e desempenho. O mesmo ocorre com a dimensão dos objectivos, apresentando valores mais altos 

na organização do trabalho, a motivação e o envolvimento (Tabela 15).  

A definição clara das regras está associada à organização do trabalho, à motivação, ao 

desempenho e ao envolvimento.  

 

Tabela 15. Correlações entre a escala de Cultura Organizacional (Neves, 2000) e Motivação no 

Trabalho (Ferreira et al, 2006) 

    Apoio Inovação Objectivos Regras 

org_trab 
R ,623**  ,560**  ,437**  ,408**  
Sig ,000 ,000 ,002 ,004 
N 49 49 49 49 

mot_des 
R ,394**  ,504**  ,295* ,444**  
Sig ,005 ,000 ,040 ,001 
N 49 49 49 49 

real_pod 
R ,186 ,374**  ,290* ,231 
Sig ,201 ,008 ,043 ,111 
N 49 49 49 49 

mot_env 
R ,432**  ,336* ,343* ,395**  
Sig ,002 ,018 ,016 ,005 
N 49 49 49 49 
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Cultura Organizacional e Estilos de Liderança 

Factores da cultura organizacional (Coleta & Coleta, 2005) 

 

A cultura organizacional pode estar associada ao estilo de liderança, como mostra o Gráfico 

3, é esta a premissa que procuramos confirmar, utilizando para tal a ANOVA (Tabela 16). Desta 

análise destacámos: 

O índice de distância hierárquica apresenta diferenças significativas para os vários tipos de 

liderança. Note-se que o índice de distância hierárquica apresenta valores médios muito próximos, 

quer seja autoritário, paternalista, laissez-faire, democrático ou participativo. 

O índice de individualismo apresenta diferenças significativas entre os estilos de liderança, 

sendo obtidas pontuações maiores no índice de individualismo quando se trata de líderes 

participativos ou laissez-faire.  

Relativamente ao índice de masculinidade não são observadas diferenças significativas 

entre os vários estilos de liderança, no entanto destacamos que as organizações com líderes mais 

autoritários apresentam menor índice de masculinidade (2,33) quando comparados com os 

restantes tipos de líderes em que o índice de masculinidade é superior a 2,8 atingindo o máximo 

nas lideranças democráticas.  

  O controlo de incerteza na totalidade da amostra é de 2,9146. Este parâmetro é 

particularmente baixo nas organizações com líderes autoritários que revela uma média de 2,33 e 

aumenta na medida que o líder se torna mais participativo, embora esta tendência denunciada pelos 

dados da amostra não ocorra sistematicamente na população, uma vez que a significância 

associada à ANOVA é superior a 0,05. O mesmo ocorre com o controlo de incerteza, que 

apresenta maior pontuação nos líderes democráticos e laissez-faire. 

A orientação para o futuro apresenta diferenças significativas consoante o tipo de liderança. 

É pior no caso de líderes autoritários (3,9) e apresenta melhores resultados nos líderes 

democráticos e participativos, respectivamente com médias 2,85 e 2,7. 
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Gráfico 3. Pontuação média das escalas da cultura organizacional (Coleta & Coleta, 2005) 

segundo o estilo de liderança 

 
A orientação para a realização também apresenta diferenças significavas consoante o tipo 

de liderança, o valor médio é muito inferior no caso do líder ser autoritário e vai aumentando 

progressivamente na medida em que o líder se torna mais participativo. A confirmar este resultado 

está a significância obtida de 0,007. Isto é, se os líderes são mais democráticos e participativos, a 

orientação para a realização é maior e consequentemente aumentará a produtividade. 

A assertividade é indiferenciada consoante o tipo de liderança, note-se que a significância 

associada a esta medida é superior a 0,05. Logo, a assertividade não depende do tipo de liderança.  
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Tabela 16. Estatística descritiva das escalas de Cultura Organizacional (Coleta &Coleta, 2005) 

segundo o tipo de liderança e resultado da ANOVA 

 N 
x  S 

F Sig 

IDH 

Autoritários 1 3,3889 -. 

0,864 0,494 

Paternalistas 5 3,6980 ,09773 
Laissez-Faire 13 3,4833 ,37207 
Democráticos 13 3,3481 ,44381 
Participativos 14 3,3535 ,45198 
Total 46 3,4269 ,40236 

INDI 

Autoritários 1 2,1667 . 

2,865 0,035 

Paternalistas 5 2,8167 ,36036 
Laissez-Faire 13 3,0408 ,45031 
Democráticos 13 2,9103 ,36556 
Participativos 14 3,1975 ,26666 
Total 46 3,0082 ,39476 

MASC 

Autoritários 1 2,3333 . 

1,002 0,417 

Paternalistas 5 2,8222 ,32961 
Laissez-Faire 13 2,9573 ,44799 
Democráticos 13 2,9712 ,29704 
Participativos 14 2,8968 ,23251 
Total 46 2,9146 ,33515 

CINC 

Autoritários 1 2,3333 . 

1,002 0,417 

Paternalistas 5 2,8222 ,32961 
Laissez-Faire 13 2,9573 ,44799 
Democráticos 13 2,9712 ,29704 
Participativos 14 2,8968 ,23251 
Total 46 2,9146 ,33515 

AFIL 

Autoritários 1 2,3333 . 

1,002 0,417 

Paternalistas 5 2,8222 ,32961 
Laissez-Faire 13 2,9573 ,44799 
Democráticos 13 2,9712 ,29704 
Participativos 14 2,8968 ,23251 
Total 46 2,9146 ,33515 

OFUR 

Autoritários 1 3,9231 . 

7,774 0,000 

Paternalistas 5 3,4615 ,33086 
Laissez-Faire 13 3,3466 ,43543 
Democráticos 13 2,8521 ,49996 
Participativos 14 2,7074 ,23950 
Total 46 3,0373 ,50236 

OREA 

Autoritários 1 2,0000 . 

4,075 0,007  

Paternalistas 5 2,8795 ,43131 
Laissez-Faire 13 2,8713 ,27962 
Democráticos 13 3,1642 ,59183 
Participativos 14 3,3759 ,41916 
Total 46 3,0896 ,50370 

ASSEA 

Autoritários 1 3,5000 . 

1,996  0,113  

Paternalistas 5 3,2000 ,39352 
Laissez-Faire 13 2,9615 ,34463 
Democráticos 13 3,1923 ,33400 
Participativos 14 3,3095 ,34348 
Total 46 3,1703 ,36131 

 

Cultura Organizacional (Neves, 2000) 

 

Numa outra abordagem da cultura organizacional, procuramos saber se os estilos de 

liderança afectam as dimensões definidas por Neves (2000), os resultados da ANOVA são 

apresentados na Tabela 17.  
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O apoio que os funcionários recebem apresenta diferenças médias consoante estes sintam 

que um líder é autoritário e até participativo. No caso de um líder autoritário, a pontuação média ao 

nível do apoio é de 2,1 aumentando para 2,8 quando se trata de lideranças paternalistas, e para 2,9 

no caso de líderes laissez-faire. Se o líder é do tipo democrático, os funcionários sentem bastante 

apoio atingindo a média de 3,55 e no caso de líderes participativos a média excede o 4. Claramente 

os funcionários sentem-se mais apoiados no caso de líderes participativos e democráticos.  

 

 

Gráfico 4. Pontuação média das escalas  cultura organizacional (Neves 2000) segundo os 

estilos de liderança 

 
 

O grau de inovação de uma instituição também apresenta diferenças significativas segundo 

a liderança seja mais autoritária ou participativa (sig<0,05). Na Tabela 17 está patente o aumento 

do grau de inovação da organização quando os líderes são mais participativos e democráticos 

A definição dos objectivos da organização é maior quando os líderes são mais democráticos 

e participativos, a prová-lo está o nível de significância inferior a 0,05 observado na tabela 

seguinte. Quer isto dizer que um líder democrático ou participativo comunica aos funcionários de 

forma clara quais são os objectivos a atingir. 

Em organizações com líderes autoritários, a definição das regras é um handicap pois 

apresentam em média 2,5 nesta escala, enquanto os líderes democráticos e participativos 

apresentam médias superiores a 3,7. As diferenças observadas entre estes valores médios é 

significativa (sig=0,024), o que permite extrapolar esta conclusão para a população.   
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Tabela 17. Estatística descritiva das escalas de Cultura Organizacional (Neves, 2000) segundo 

o Estilo de Liderança e resultado da ANOVA 

 N 
x  S 

F sig 

Apoio 

Autoritários 1 2,1000 . 

11,048 0,000 

Paternalistas 5 2,8200 ,89275 
Laissez-Faire 13 2,9154 ,51776 
Democráticos 13 3,5538 ,42154 
Participativos 14 4,0714 ,52246 
Total 46 3,4196 ,74703 

Inovação 

Autoritários 1 2,2222 . 

6,775 0,000 

Paternalistas 5 2,8444 ,49441 
Laissez-Faire 13 2,9011 ,44596 
Democráticos 13 3,6752 ,75966 
Participativos 14 4,0397 ,83445 
Total 46 3,4455 ,84493 

Objectivos 

Autoritários 1 1,7143 . 

8,753 0,000 

Paternalistas 5 3,0000 ,81441 
Laissez-Faire 13 2,7784 ,64516 
Democráticos 13 3,9176 ,82677 
Participativos 14 4,3214 ,90817 
Total 46 3,5709 1,04629 

Regras 

Autoritários 1 2,5000 . 

3,135 0,024 

Paternalistas 5 3,1000 ,54054 
Laissez-Faire 13 3,2541 ,55454 
Democráticos 13 3,7019 ,64051 
Participativos 14 3,8393 ,65492 
Total 46 3,5256 ,66759 

 

Motivação no Trabalho segundo o Estilo de Liderança 

 

A organização no trabalho é melhor nas lideranças democráticas e participativas tal como 

se pode ver no Gráfico 5, ficando bastante distante dos restantes tipos de liderança cuja melhor 

média é de 2,8 (Tabela 18). Esta conclusão é válida para a população pois a significância obtida é 

inferior a 0,05. 

A motivação para o desempenho também apresenta diferenças significativas consoante o 

tipo de liderança da organização. Note-se que a significância obtida é de 0,03 menor que 0,05. Em 

organizações com líderes autoritários observamos menor motivação para o desempenho, em média 

ficou nos 2,86. Os paternalistas registam uma média de 3,395. É, claramente, no caso dos líderes 

democráticos e participativos que se apresenta a maior média na motivação para o desempenho.  

 



 34

 

Gráfico 5. Pontuação média das escalas da motivação no trabalho segundo os estilos de 

liderança 

 

A realização do poder não apresenta diferenças significativas consoante o tipo de liderança, 

note-se que a significância é de 0,356, no entanto na amostra, os líderes autoritários estão 

associados à menor realização do poder, sendo este indicador máximo nas organizações com 

líderes paternalistas (3,91) e participativos (3,89). 

Relativamente ao envolvimento, é possível afirmar que existem diferenças significativas 

consoante o ripo de liderança da organização, uma vez que a significância que resultou da 

ANOVA foi de 0,004<0,05.  Os valores médios indicam que os funcionários com líderes 

autoritários e paternalistas estão menos envolvidos do que os restantes. Os primeiros apresentam a 

média inferior a 3, enquanto que nas organizações com líderes laissez-faire, democráticos e 

participativos a motivação para o envolvimento está sempre acima dos 3,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

Tabela 18. Estatística descritiva das escalas de Motivação segundo o Tipo de Liderança e 

resultado da ANOVA 

 N 
x  S 

F sig 

org_trab 

Autoritários 1 1,7143 . 

11,501 0,00 

Paternalistas 5 2,4857 ,29623 
Laissez-Faire 13 2,8352 ,52763 
Democráticos 13 3,3407 ,37133 
Participativos 14 3,5306 ,37349 
Total 46 3,1273 ,58105 

mot_des 

Autoritários 1 2,8571 . 

2,99 0,03  

Paternalistas 5 3,3952 ,44083 
Laissez-Faire 13 3,5626 ,34254 
Democráticos 13 3,7692 ,47929 
Participativos 14 3,8878 ,37244 
Total 46 3,6864 ,44002 

real_pod 

Autoritários 1 3,0000 . 

1,13 0,356 

Paternalistas 5 3,9143 ,66701 
Laissez-Faire 13 3,7985 ,47902 
Democráticos 13 3,7473 ,44856 
Participativos 14 3,8980 ,27122 
Total 46 3,8095 ,44160 

mot_env 

Autoritários 1 2,8333 . 

4,618 0,004 

Paternalistas 5 2,8286 ,63407 
Laissez-Faire 13 3,3810 ,40266 
Democráticos 13 3,4835 ,39786 
Participativos 14 3,7245 ,40971 
Total 46 3,4425 ,49611 

 

Para cada uma das escalas utilizadas procuramos identificar o efeito das variáveis 

demográficas sobre os valores observados. Em geral, o sexo não provoca diferenças significativas 

sobre os factores da cultura organizacional (Tabela 19), nem sobre a motivação, pois todos os 

níveis de significância são superiores a 0,05. 

Tabela 19. Resultados do teste t_Student da igualdade de valores médios nas escala, segundo o 

sexo 

 t df Sig.  Diferença das médias 

IDH -1,161 48 ,251 -,14566 
INDI -1,226 48 ,226 -,17076 
MASC -1,365 48 ,179 -,17449 
CINC -1,365 48 ,179 -,17449 
AFIL -1,365 48 ,179 -,17449 
OFUR -,613 48 ,543 -,09503 
OREA -,704 48 ,485 -,11157 
ASSEA -,283 48 ,778 -,03175 
org_trab -,440 48 ,662 -,08560 
mot_des ,565 48 ,574 ,07980 
real_pod 1,516 48 ,136 ,20588 
mot_env -,612 48 ,543 -,09401 
apoio -,502 47 ,618 -,12429 
inovacao -,035 47 ,972 -,00930 
objectivos ,683 47 ,498 ,22483 
regras ,777 47 ,441 ,16276 
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Factores da Cultura Organizacional segundo o estado civil  

 

Relativamente ao estado civil e aplicando uma ANOVA, só se encontram diferenças 

significativas nos factores OREA e ASSEA sendo a média superior nos viúvos e divorciados 

(Tabela 20). 

Tabela 20. Estatística descritiva dos factores de organização cultural segundo o estado civil e 

resultado da ANOVA 

 Estado Civil 
ANOVA 

 Casado(a) Solteiro(a) Divorciado(a) Viúvo(a) União de facto 

 x  S x  S x  S x  S x  S F sig 

IDH 3,32 ,43 3,53 ,36 3,66 ,28 3,58 ,04 3,31 ,20 1,387 ,254 

INDI 2,98 ,38 2,85 ,46 3,25 ,31 3,38 ,18 2,89 ,35 1,450 ,234 

MASC 2,91 ,35 2,77 ,37 3,15 ,27 3,00 ,16 2,70 ,23 1,405 ,248 

CINC 2,91 ,35 2,77 ,37 3,15 ,27 3,00 ,16 2,70 ,23 1,405 ,248 

AFIL 2,91 ,35 2,77 ,37 3,15 ,27 3,00 ,16 2,70 ,23 1,405 ,248 

OFUR 3,05 ,49 3,20 ,58 2,77 ,37 3,00 ,33 2,90 ,22 ,780 ,544 

OREA 2,97 ,47 2,92 ,50 3,58 ,34 3,81 ,05 3,18 ,38 3,522 ,014 

ASSEA 3,15 ,30 3,03 ,42 3,55 ,17 3,54 ,06 3,00 ,30 3,243 ,020 

 

Quanto ao tempo de serviço e aplicando novamente uma ANOVA, não há diferenças 

significativas entre nas variáveis consideradas nos instrumentos (todos os p maiores que 0.05 na 

Tabela 21). 

Tabela 21. Resultado da ANOVA das escalas utilizadas segundo o tempo de serviço 

 F Sig. 
IDH ,544 ,742 
INDI ,639 ,671 
MASC ,357 ,875 
CINC ,357 ,875 
AFIL ,357 ,875 
OFUR ,575 ,719 
OREA ,917 ,479 
ASSEA ,843 ,526 
org_trab ,181 ,968 
mot_des ,470 ,797 
real_pod 1,021 ,417 
mot_env 1,231 ,311 
apoio ,546 ,741 
inovacao ,441 ,818 
objectivos ,556 ,733 
regras ,887 ,498 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Tomando por base o referencial teórico utilizado, chegamos às seguintes conclusões: 

Relativamente ao primeiro objectivo desta investigação “determinar se uma boa Cultura 

Organizacional promove a motivação”, utilizámos dois instrumentos diferentes, o de Coleta & 

Coleta, (2005) e o de Neves, (2000). No que diz respeito ao primeiro instrumento, os resultados da 

correlação não são tão significativos. De qualquer forma podemos aferir que o «índice de 

masculinidade» está associado positivamente com a «motivação no trabalho» em todas as suas 

dimensões. O «controlo de incerteza» e a «orientação para a afiliação» estão, igualmente, 

correlacionados positivamente com as dimensões da «motivação no trabalho». Assim sendo, 

podemos concluir que sendo este indicador elevando serão também elevados os indicadores da 

motivação. 

No índice de «orientação para o futuro», como este instrumento foi construído com o 

objectivo de ter uma pontuação baixa, os coeficientes da correlação apresentam valores negativos, 

o que vem comprovar a hipótese de: Quanto maior for a «orientação para o futuro», maior será 

também a «motivação no trabalho». Na «realização e poder», nem todas as amostras confirmam 

esta hipótese. 

Já na «orientação para a realização» assinalam-se correlações expressivas com a 

«organização no trabalho», com a «motivação e desempenho» e com a «realização e poder». 

Passando às correlações, utilizando a escala de Neves (2000), os resultados foram mais 

significativos, o que nos indica uma maior adequação deste instrumento para um futuro estudo. 

Neste instrumento foi possível comprovar que, quanto maior for o «apoio», melhor a 

«organização no trabalho», a «motivação», o «desempenho» e o «envolvimento». Por outro lado, a 

«inovação» é transversal a todas as dimensões da «motivação no trabalho», pois todos os 

coeficientes de correlação são expressivos, especialmente no que diz respeito à «organização do 

trabalho», «motivação» e «desempenho», o que vem de encontro à opinião expressa por Freitas 

(2007), quando se refere ao impacto que a cultura pode ter no desempenho organizacional. No 

entanto, a mesma autora refere que “poucos são os autores que não concordam com essas 

premissas, ou pelo menos assumem que as pesquisas sejam insuficientes para garantir que as 

elevações de desempenho são devidas exclusivamente à cultura” (p. 58). Concordamos que, a 

«Cultura», por si só, não será suficiente para o elevado desempenho organizacional. Neste caso, a 

motivação poderá ser considerada como uma das fundamentais alavancas da inovação, 

concorrendo para o alcance da competitividade total da organização. 

O mesmo acontece com a dimensão dos «objectivos» sendo mais importante a 

«organização do trabalho», a «motivação» e o «envolvimento». Também a definição clara das 
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«regras» está associada à «organização do trabalho», à «motivação», ao «desempenho» e ao 

«envolvimento». Com estes resultados, podemos aferir que esta hipótese é verdadeira e que existe 

uma forte relação entre a motivação dos trabalhadores consoante a existência de uma boa cultura 

organizacional. 

Quanto ao nosso segundo objectivo, “ analisar se os estilos de liderança intermédia 

influenciam positivamente os níveis de motivação dos trabalhadores”, podemos aferir que a 

«organização no trabalho» é mais eficaz com lideranças democráticas e participativas, cuja média 

excede 3,3. Os restantes estilos de liderança ficaram com médias abaixo de 2,8. No fórum de 

especialistas, os líderes entrevistados reforçam esta ideia quando referem que os líderes “devem 

descentralizar”; “dar sinais de confiança”; “reforçar as lideranças intermédias”; “dar 

exemplo”; etc., tudo indicadores de lideranças democráticas e participativas. 

A «motivação para o desempenho» apresenta, igualmente, diferenças significativas 

consoante o tipo de liderança. A significância obtida foi de 0,03 menor que 0,05. Com os líderes 

autoritários observamos menor motivação para o desempenho (2,86), e com os paternalistas 

registamos uma média de 3,395. Podemos então concluir que é, claramente, no caso dos líderes 

democráticos e participativos que se apresenta a maior média na «motivação para o desempenho». 

Aqui podemos igualmente aferir pelas ideias dos especialistas entrevistados, que apontam para este 

tipo de lideranças ao referiram ideias como: “o envolvimento de todos desde o topo até à base”; 

“a divulgação interna da avaliação para que todos percebam o porquê das acções” e 

“reconhecendo o esforço de todos na obtenção dos resultados”. Só líderes democráticos e 

participativos mantêm esta postura junto dos seus colaboradores.  

Segundo Bergamini, (1997), estudos realizados no âmbito das lideranças, apontaram 

exactamente para esta mesma conclusão: lideranças autoritárias são incapazes de alcançar um 

ambiente de trabalho propício à satisfação e motivação dos trabalhadores para o desempenho, e em 

consequência, dificultando a criatividade. Esta autora refere ainda que “este tipo de chefia gera 

grande insatisfação nos trabalhadores  e compromete o desempenho organizacional a médio e 

longo prazos” (p. 35).  

Em contraste, na «realização do poder», as diferenças são pouco expressivas, mediante o 

tipo de liderança. Neste caso, a significância é de 0,356. De qualquer forma, na amostra, os líderes 

autoritários estão mais relacionados com a menor realização do poder. O indicador máximo é 

apresentado nos líderes paternalistas (3,91) e participativos (3,89), o que, em nosso entender deve-

se, eventualmente, ao facto dos sujeitos em análise estarem maioritariamente em categorias 

superiores e darem pouca importância à relação entre os tipos de lideranças e a «realização do 

poder». 
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Quanto ao «envolvimento», podemos afirmar que existem diferenças significativas 

mediante o tipo de liderança. Neste caso, a significância que resultou da ANOVA foi de 

0,004<0,05. Os valores médios indicam que os colaboradores com líderes autoritários e 

paternalistas estão menos envolvidos do que com os restantes tipos de lideranças. Nos líderes 

laissez-faire, democráticos e participativos a motivação para o envolvimento está sempre acima 

dos 3,3. 

No terceiro objectivo, “analisar se os estilos de liderança melhoram a cultura 

organizacional”, segundo o instrumento de Coleta & Coleta (2005), apuramos que a cultura 

organizacional pode estar relacionada com o estilo de liderança. O «índice de distância 

hierárquica»  apresenta valores médios muito próximos, quer seja autoritário, paternalista, laissez-

faire, democrático ou participativo. Este resultado pode, eventualmente, e pela mesma razão atrás 

descrita, ser explicado pelo facto da maioria dos sujeitos estarem em categorias superiores 

(técnicos superiores e docentes), onde a distância hierárquica não é tão acentuada. 

O «índice de individualismo» mostra discrepâncias significativas entre os estilos de 

liderança. As melhores pontuações apresentam-se quando se trata de líderes participativos ou 

laissez-faire.  

Relativamente ao «índice de masculinidade» não são observadas grandes diferenças entre 

os vários estilos de liderança. No entanto, destacamos que os líderes autoritários apresentam menor 

índice de masculinidade (2,33) quando relacionados com os restantes tipos de lideranças em que 

este índice é superior a 2,8 atingindo o máximo nas lideranças democráticas.  

O «controlo de incerteza» na totalidade da amostra é de 2,91. Os líderes autoritários 

apresentam uma média de 2,33, com uma tendência para aumentar a média, consoante se aproxima 

da liderança participativa. De referir que esta tendência não acontece sistematicamente na 

população, uma vez que a significância associada à ANOVA é superior a 0,05. O mesmo ocorre 

com o «controlo de incerteza», que apresenta maior pontuação nos líderes democráticos e lasseiz-

faire. 

A «orientação para o futuro» apresenta diferenças significativas mediante o tipo de 

liderança. Sendo que o líder autoritário apresenta o pior resultado (3,9), sendo os  líderes 

democráticos e participativos a apresentar os melhores resultados, com médias de 2,85 e 2,7, 

respectivamente. Este resultado vem de encontro às pesquisas de George Gordon (1985), citado 

por Freitas (2006, p. 59) que refere que “ (…) a cultura pode mudar por causa da perseverança de 

seus líderes, que estabelecem a direcção, reforçam os valores e despertam nos funcionários a 

consciência do que a ‘organização’ deve ser no futuro”.  Este autor, logicamente refere-se a uma 

liderança do tipo democrática e participativa, porque as lideranças autoritárias, raramente levam os 

seus colaboradores atrás. 
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A «orientação para a realização» também apresenta algumas diferenças mediante o tipo de 

liderança, sendo o líder participativo o que maior valor consegue. A comprovar temos a 

significância obtida de 0,007. Confirma-se assim que, com os líderes democráticos e 

participativos, a «orientação para a realização» é maior. Estes tipos de liderança, quando criticam 

ou elogiam, são objectivos e baseiam-se em factos. Por outro lado mantêm um comportamento de 

orientação e apoio, mantendo uma boa relação interpessoal com a sua equipa, levando a bons 

resultados e consequentemente aumentando a produtividade. O que vem de encontro aos resultados 

dos estudos desenvolvidos por McClelland (1972), citado por Coleta & Coleta (2005) sobre a 

necessidade de realização e da sua intima relação com o crescimento e desenvolvimento pessoais, 

conseguidos com base no incentivo, reconhecimento com que a organização premeia os seus 

trabalhadores pelos seus esforços e pelos resultados apresentados com base na qualidade e no 

cumprimento de objectivos e metas. 

A «assertividade» é indiferenciada consoante o tipo de liderança. A significância associada 

a esta medida é superior a 0,05. Neste caso, não confirmamos a importância do estilo de liderança 

que melhor se correlaciona com a assertividade. Uma possível explicação é que a assertividade é 

algo que cada funcionário traz consigo (intrínseco) e que não está muito associada ao estilo do 

líder.  

No quarto e último objectivo, determinar “se o Clima Laboral estável aumenta a 

motivação”, como não utilizamos instrumento próprio, utilizamos a escala de Coleta e Coleta 

(2005), no factor de orientação para a afiliação (AFIL) por considerarmos que os itens podem ser 

explicativos em algumas relações com o clima laboral. Esta dimensão está baseada nos trabalhos 

de McClelland (1972), citado por Coleta e Coleta (2005), e está relacionada com o nível de 

incentivo oferecido pela organização para que as pessoas ajam de maneira justa, gentil, amigável, 

cuidadosa, generosa e altruísta para com os outros, proporcionando, desta forma, um ambiente de 

trabalho propício ao bom relacionamento entre todos. Ora, em nossa opinião, esta dimensão pode, 

de certa forma, avaliar o clima laboral.  

Outro autor, Neves (2000, p. 51), refere que “(…) entre clima e cultura existe mesmo 

alguma zona de sobreposição, constituindo o clima e a cultura um ‘iceberg’, do qual a parte mais 

visível é o clima”. Considera ainda que o clima é a “percepção descritiva” e a cultura 

organizacional a “percepção avaliativa”. Assim, consideramos a possibilidade de, através deste 

instrumento, avaliar o clima laboral. 

Neste sentido chegamos à conclusão de que quanto mais estável e favorável for o clima, 

mais motivados se sentem os funcionários nas dimensões estudadas, com excepção para o 

«envolvimento». Esta conclusão pode ser retirada porque os coeficientes de correlação observados 

na amostra são significativos.  
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 Assim, consideramos que, a maioria das hipóteses, provenientes dos nossos objectivos se 

confirmam. Confirmamos, maioritariamente, que (1) uma boa Cultura Organizacional promove a 

motivação dos trabalhadores, e que (2) os estilos de liderança, em especial o ‘democrático’ e o 

‘participativo’ influenciam, de forma significativa, os níveis de motivação dos trabalhadores. Por 

esta mesma razão, (3) estes estilos de liderança promovem uma boa cultura organizacional, e, 

finalmente, (4) o Clima Laboral ajuda a aumentar a motivação dos trabalhadores.  

Não se confirma, ou a correlação é insignificante, nas seguintes hipóteses: (1) a «orientação 

para o futuro» não se correlaciona de forma expressiva com a «realização e poder», nos dois 

instrumento aplicados (Coleta & Coleta, 2005, e Neves, 2000). Também (2) não se confirma de 

forma clara a correlação entre o índice de «distância hierárquica» e os «estilos de liderança» e (3) 

com os índices de «masculinidade», onde se apresentam valores muito aproximados. (4) Não se 

confirma a correlação da «assertividade» com os tipos de liderança. 

Para terminar, gostaríamos de referir, uma vez mais, a importância da Cultura 

Organizacional - que em nosso entender pode e deve aglutinar a motivação, as lideranças e o clima 

laboral - nos tempos actuais, conturbados e com mudanças rápidas, que exigem avaliações e 

reavaliações constantes e permanentes com o intuito de encontrar os melhores caminhos para 

atingir os objectivos da organização, sem esquecer os objectivos dos trabalhadores, tendo sempre 

como meta servir melhor o “cliente”, neste particular as crianças e jovens da Região Autónoma da 

Madeira. 
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8. ANEXOS  

 

DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DO TRABALHO 
 

Pré-teste 
 

Inserindo-se no âmbito de uma investigação de um projecto de doutoramento, este questionário tem como 
objectivo recolher a sua opinião sobre alguns aspectos relacionados com o seu trabalho. 
O questionário é inteiramente anónimo e confidencial. Por isso, não o assine, por favor. As suas 
respostas são importantes para nos permitirem fazer o tratamento estatístico de todas as questões. Não se 
pretende fazer qualquer identificação pessoal nem da Instituição.  
Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a sua opinião. Para cada pergunta existente 
uma escala. Pode utilizar qualquer ponto da escala desde que o considere adequado.  
Procure responder sem se deter demasiado tempo em cada questão. 
Não deixe de responder, por favor, a nenhuma questão. 
Responda a todo o questionário de seguida, sem interrupções. 
  
A sua colaboração é preciosa. 
Muito obrigado! 
Carlos Gonçalves 
 

DADOS DEMOGRÁFICOS 
 

Qual a sua idade: _______ anos 
 
 
Sexo: Masculino �   Feminino � 

 
 

Qual o seu estado civil: 
 
Casado (a) � 

Solteiro (a) � 

Divorciado(a) � 

Viúvo(a) � 

União de facto � 
 
 

Qual a sua situação laboral: 
 
Efectivo � 

Contratado � 
 
 

Qual a sua categoria profissional: 
 
Carreira docente � 

Carreira Técnica Superior � 

Técnica profissional � 

Carreira Administrativa � 

Carreira Auxiliar � 

 
 
 

Há quanto tempo trabalha na Administração Pública: 
 
<3 anos � 

3-5 anos � 

6-10 anos � 

11-15 anos � 

16-20 anos � 

>21 anos � 
 
 

Em que serviço desempenha a sua actividade 
Profissional: ____________________________ 
 
 
Qual o seu grau máximo de instrução escolar completo: 

 
Mestrado � 

Licenciatura � 

Bacharelado ou equivalente � 

Curso Técnico Profissional � 

12.º ano � 

9.º ano � 

6.º ano � 

4.º ano � 
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A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na sua competência. 
Os funcionários têm liberdade para questionar as ordens dos seus dirigentes, quando 
discordam deles. 
É altamente conveniente questionar a autoridade administrativa 
As pessoas em posição hierárquica mais alta têm privilégios 
Espera-se que as pessoas atendam aos seus dirigentes sem questionamento. 
Há uma clara distinção entre os níveis hierárquicos. 
O poder prevalece sobre o direito. 
As pessoas fazem o que é pedido, mesmo que não concordem. 
Os superiores devem sempre tomar a iniciativa. 
As pessoas em posição de direcção tentam aumentar a sua distância social dos indivíduos 
menos poderosos. 
É clara a centralização do poder. 
Os indivíduos nas posições mais altas têm privilégios diferentes daqueles nas posições mais 
baixas 
Existem chefes que reúnem o grupo para tomar decisões importantes, estimulando a 
discussão e acatando a decisão da maioria 
Os funcionários têm receio em manifestar desacordo com os seus superiores 
Há uma grande diferença salarial entre a alta direcção e a base da organização 
Existem vagas de estacionamento reservadas para os cargos mais altos da administração 
Os funcionários têm acesso directo às pessoas em posição hierárquica superior 
A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na autoridade da sua posição 
Os funcionários usam a cooperação e colaboração nas suas relações profissionais. 
Há um grande esforço para que os interesses das pessoas e da organização coincidam. 
A igualdade é o valor mais importante. 
Os interesses individuais estão acima dos interesses colectivos. 
O grupo é mais valorizado que o indivíduo. 
As decisões são tomadas após obtenção de consenso. 
As relações de competição profissional entre funcionários são claramente percebidas. 
A forma de remunerar funcionários e chefes visa mais os interesses colectivos. 
As pessoas trabalham somente em projectos individuais. 
Valoriza-se o espírito de grupo, mesmo que os objectivos individuais sejam prejudicados. 
Poderia ser aplicada perfeitamente a máxima “cada um por si e Deus por todos”. 
As pessoas procuram proteger-se uns aos outros. 
A maioria dos funcionários caracteriza-se pela sua delicadeza. 
Em geral, as pessoas gostariam de trabalhar aqui por um tempo bastante longo. 
Homens e mulheres são tratados de modo rigorosamente igual. 
É pior para um homem falhar no seu trabalho do que para uma mulher falhar no dela. 
As pessoas procuram trabalhar com colegas que colaborem uns com os outros. 
As oportunidades para cargos administrativos são mais acessíveis para homens do que para 
mulheres. 
 Ocorre uma divisão clara dos papéis entre homens e mulheres. 
A maioria dos funcionários caracteriza-se pela sua elegância. 
A maioria dos funcionários caracteriza-se por expressar adequadamente as suas emoções 
com relação às outras pessoas. 
A forma de executar os trabalhos é apresentada em detalhe, para que as pessoas saibam o 
que se espera que elas façam. 
É comum os funcionários sentirem-se tensos e nervosos no trabalho. 
As situações de trabalho são bem definidas com exigências claras. 
As normas de conduta são muito bem definidas. 
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As pessoas sentem-se ameaçadas de perder o emprego. 
As pessoas, em geral, têm uma opinião bastante positiva em relação à organização. 
Grande parte do trabalho é bem planeado, levando a poucos eventos inesperados. 
A maioria das pessoas sente-se segura em relação à manutenção do seu emprego. 
É muito importante para os seus membros que ela seja vista positivamente por pessoas de 
outras instituições. 
As reuniões são frequentemente planeadas com antecedência. 
Pode-se observar um alto nível de stress entre os funcionários. 
Os funcionários confiam fortemente nos valores definidos pela instituição. 
Os funcionários sentem-se bem em trabalhar numa organização que tenta prestígio e sucesso. 
Existem normas para quase tudo. 
O mais importante é que reine a harmonia entre todos os componentes do grupo. 
As pessoas geralmente são pouco amigáveis. 
Existe preocupação com os funcionários. 
As pessoas, em geral, são muito generosas. 
As pessoas, em geral, são muito sensíveis com relação aos outros. 
Geralmente as pessoas são muito amigáveis. 
Quase todos acreditam que, para alcançar bons resultados no trabalho, o mais importante é 
que as pessoas sintam-se seguras e à vontade. 
O trabalho é como uma grande família. 
Existem normas claras de protecção às pessoas com deficiência. 
Há uma grande preocupação com o bem-estar das pessoas no trabalho. 
É muito importante ser bem aceite pelos membros do grupo. 
As pessoas fazem grandes sacrifícios para manter a amizade com os colegas. 
As pessoas geralmente são compreensivas. 
Os chefes sempre pedem os serviços em cima da hora. 
Os funcionários são encorajados a se preparar para eventos futuros.* 
As tarefas são sempre terminadas em cima do prazo. 
As pessoas planeiam para o futuro.* 
Se você cumprir os prazos, muito bem, se não cumprir, não acontece nada.* 
O correcto é deixar como está, para ver como é que fica.* 
Existe um alto grau de encorajamento para o futuro.* 
A norma é aceitar o estado actual das coisas. 
A norma é planear para o futuro.* 
As pessoas preocupam-se só com o presente. 
O planeamento das actividades é sempre altamente valorizado.* 
Os funcionários são encorajados a investir no desenvolvimento profissional.* 
Não adianta planear porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se tem 
controlo sobre elas. 
É valorizado o empenho profissional dos funcionários. 
Há recompensas para a busca da excelência e a melhoria do desempenho. 
A maioria das pessoas determinam, por si mesmas, objectivos desafiadores com relação ao 
trabalho que executam. 
As pessoas sentem uma grande necessidade de melhorar os resultados. 
Procurar inovar, procurando melhorar o desempenho, é muito mal visto. 
As pessoas são encorajadas a se esforçar, continuamente, para melhorar o seu desempenho. 
Existe um grande encorajamento para a aprendizagem. 
Existem muitas tarefas que exigem bastante e nas quais se pode obter um sentimento de 
realização pessoal. 
A maior parte das pessoas preocupa-se em aprender novas tarefas. 
Observa-se nitidamente uma preocupação em recompensar as pessoas pelos resultados e 
realizações. 
A maioria das pessoas trabalha duro e com determinação 
As recompensas, em grande parte, são baseadas somente no desempenho eficiente. 
As procuram sempre a qualidade através de cada uma das acções. 
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As pessoas não expressam claramente os seus desejos, sentimentos e pontos de vista. 
As pessoas perdem o seu auto controlo com facilidade. 
As pessoas sentem que, se elas se esforçarem, conseguiram que as suas opiniões sejam 
respeitadas. 
As pessoas ofendem-se com os comentários e críticas dos colegas. 
Muitas vezes as pessoas não se sentem respeitadas pelos colegas de trabalho. 
As pessoas expressam claramente os seus desejos, sentimentos e pontos de vista, sem ferir, 
menosprezar, humilhar os outros. 
As pessoas geralmente defendem os seus ideais com convicção. 
Mesmo que as suas ideias não sejam populares, as pessoas frequentemente exigem que os 
seus pontos de vista sejam considerados. 
As pessoas respeitam as ideias dos outros, mesmo não concordando com elas. 
Mesmo que não concordem com os pontos de vista dos outros, as pessoas esforçam-se para 
compreende-los.  
As pessoas sentem-se acomodadas, não defendendo com empenho as suas convicções. 
Em geral as pessoas recebem as críticas como afrontas pessoais. 
Esta organização tem condições de trabalho satisfatórias 
Considero que as avaliações periódicas me motivam 
Ter perspectivas de carreira é importante para a minha motivação no trabalho 
Normalmente considero-me uma pessoa com grande motivação 
Sinto-me realizado(a) com as funções que desempenho na organização 
Gostaria de ser avaliado(a) no meu desempenho periodicamente 
Gostaria de desempenhar funções com maior responsabilidade 
Considero o meu trabalho monótono * 
Sinto-me satisfeito com a minha remuneração 
No desempenho de tarefas é importante demonstrar alguma emotividade 
Sinto-me com capacidade para gerir um grupo de trabalho 
Sinto-me envolvido(a) emocionalmente com a organização 
O feedback que recebo no trabalho contribui enquanto factor motivacional 
Gosto de ser avaliado(a) no desempenho das tarefas 
Sinto necessidade de crescer cada vez mais na minha função 
Os meus conhecimentos são determinantes na forma de trabalhar 
Todos os funcionários da organização participam nos processos de tomada de decisão 
Habitualmente desenvolvo estratégias para atingir as minhas metas 
Se existissem prémios atribuídos aos melhores funcionários, percebia-os como um factor de 
motivação profissional 
Aborreço-me quando não compreendo a finalidade das minhas funções * 
Considero que trabalho num ambiente de cooperação entre colegas 
Tarefas diversificadas são importantes para o bom desempenho das funções 
Um dos meus objectivos é alcançar o cargo mais elevado dentro da organização 
Identifico-me com a função que desempenho 
A organização permite o desenvolvimento dos objectivos profissionais 
Existe competitividade no meu grupo de trabalho 
Sinto-me motivado(a) quando o trabalho é elogiado pelo meu superior 
Trabalharia com maior empenho se existissem formas de remuneração alternativa * 
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A- Pense no modo habitual de agir do seu responsável hierárquico 
imediato. Diga-nos com que frequência a sua chefia mostra os 
seguintes comportamentos. Assinale a opção que melhor caracteriza o 
comportamento do seu chefe directo. 
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Define o melhor caminho e dá as orientações para alcançar as metas      
Mantém a unidade motivada para os resultados      
Cria coesão e espírito de grupo      
Motiva a equipa para cumprir os objectivos esperados      
Mantém uma rede de contactos influentes      
Fomenta a criatividade e procura novas soluções de valor acrescentado      
Define objectivos a alcançar      
Estabelece procedimentos para a realização do trabalho      
Interessa-se pelo desenvolvimento dos subordinados orientando-os para melhorarem      
Estimula a participação na tomada das decisões evidenciando o sentido de equipa      
Enfrenta as mudanças com flexibilidade e dinamismo      
Procura que os seus subordinados se desenvolvam profissionalmente      
Define papéis e responsabilidades fomentando esforço colectivo e o trabalho em equipa      
Consegue negociar bem envolvendo as partes      
Coordena e controla o processo de trabalho      
Facilita o diálogo e sabe ouvir      
Redige os documentos necessários com clareza e objectividade      
Gere eficazmente os conflitos na equipa      
Concebe soluções inovadoras e eficazes      
Selecciona criticamente a informação      
Preocupa-se com planeamento adequado das actividades      
Leva o grupo a resolver as suas diferenças de forma participada e construtiva      
Gere bem o tempo para cumprir os seus objectivos      
Procura compreender as pessoas      
Gere eficazmente a sobrecarga de informação      
Planeia e implementa mudanças oportunas para aperfeiçoar o funcionamento da unidade 
de trabalho 

     

Quando é necessário é activo e toma decisões      
Fixa metas a atingir      
É um comunicador que apresenta as suas ideias com eficácia      
Sabe dialogar e fazer-se ouvir pelas pessoas      
Apresenta bem a informação por escrito      
É influente através de contactos importantes que tem      
Reduz a grande quantidade de informação ao essencial      
Delega eficazmente nos seus subordinados      
Chama os subordinados a participarem nas decisões da equipa      
Identifica necessidades de mudança e desenvolve soluções estratégicas      
Gere bem solicitações múltiplas e prioridades antagónicas      
Examina a informação com sentido crítico      
Define áreas de responsabilidade para os subordinados e delega-as      
Dá o seu máximo na actividade que desempenha      
Confere o cumprimento das metas fixadas      
Dá um sentido de ordem à actividade      
Empenha-se em cumprir prazos estipulados sem entrar em stress      
Articula ideias, sabe argumentar e expressar bem as suas posições      
Lida bem com as situações de mudança      
Mostra empatia e preocupação com os subordinados      
Tem iniciativa      
Entrega-se ao trabalho de alma e coração      
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B- Pense na sua Instituição como um todo. Indique a 
frequência com que cada uma das situações 
apresentadas é valorizada na sua Instituição. 
Indique na coluna da esquerda em que medida as 
situações descrevem o que ocorre na sua 
Instituição, e na coluna da direita em que medida 
as situações deveriam descrever o que gostaria 
que ocorresse. 

O que ocorre 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ASSUMIR RISCOS (tomar decisões que impliquem 
incerteza quanto aos resultados) 

          

COMPREENSÃO MÚTUA (entendimento entre as 
pessoas) 

          

OBJECTIVOS CLAROS (conhecer concretamente as 
metas a atingir) 

          

ÊNFASE NA REALIZAÇÃO DA TAREFA (preocupação 
com o atingir resultados) 

          

ABERTURA À CRÍTICA (aceitação de outras opiniões, 
ainda que diferentes) 

          

PADRÕES ELEVADOS DE DESEMPENHO (fazer muito e 
bem) 

          

CUMPRIMENTO DAS REGRAS (as pessoas são 
estimuladas a cumprir regras) 

          

PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS (regras e 
instruções formais e escritas) 

          

FLEXIBILIDADE (adaptação às circunstâncias)           

FORMALIZAÇÃO (tudo passado a escrito)           
APOIO AOS COLEGAS (preocupação com os colegas de 
trabalho) 

          

CONFIANÇA MÚTUA (as pessoas confiam umas nas 
outras) 

          

EFICIÊNCIA (fazer o mais possível com os menores 
recursos) 

          

APOIO NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE 
TRABALHO (entre - ajuda) 

          

PIONEIRISMO (procurar ser o primeiro e o melhor)           
RESPEITO PELA AUTORIDADE (respeitar a valorizar as 
chefias) 

          

 
 

C -  Comparando o desempenho da sua Instituição nos últimos 2 anos, com 
outras Instituições do mesmo sector de actividade e numa fase de 
desenvolvimento semelhante, como descreveria: M
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1 2 3 4 5 
O desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços      

A qualidade dos produtos e/ou serviços      

A satisfação geral dos clientes/utentes      

A satisfação geral dos funcionários      

As relações entre os funcionários em geral      

As relações entre a gestão de topo (administração) e os outros funcionários      

A produtividade da força de trabalho da Instituição      

O desempenho global da Instituição      



 51 

 

 
 

Quantas pessoas … 
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Procuram novas formas de fazer o seu trabalho       

 

D -  Pense na equipa da gestão de topo da sua empresa. Para cada 
afirmação escolha a resposta que melhor descreve o quanto concorda 
ou discorda dessa afirmação 
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Sinto-me bastante confiante nas capacidades da gestão da nossa instituição      

As minhas necessidades e aspirações são importantes para a gestão da instituição      

A gestão tenta fortemente ser justa nas negociações com outros      
Eu estaria disposto a deixar a gestão ter o controlo completo sobre meu futuro nesta 
instituição 

     

Esta gestão é bastante competente no desempenho da sua função      

Conscientemente a gestão não faria nada que me afectasse      

A gestão da nossa instituição tem um forte sentido de justiça      

A gestão de topo é bem qualificada      

Nunca necessitei de saber se a gestão manterá a sua palavra      
Estaria tranquilo confiando à gestão uma tarefa ou problema crítico para mim mesmo que 
eu não pudesse controlar as suas acções 

     

A gestão interessa-se bastante com o meu bem-estar      

Eu gosto dos valores que regem a gestão      

A gestão é conhecida por ser bem sucedida nas coisas que tenta fazer      

A gestão tem grande conhecimento acerca do trabalho que é necessário fazer      

A gestão sairia do seu mundo para me ajudar      

Gostava realmente ter uma boa forma de ter um olho na gestão da instituição      
Se fosse à minha maneira não deixaria a gestão ter nenhuma influência sobre matérias que 
são importantes para mim 

     

Princípios íntegros parecem guiar o comportamento da gestão      

A gestão olha realmente para o que é importante para mim      

As acções e os comportamentos da gestão não são muito estáveis      

A gestão tem capacidades especializadas que podem fazer melhorar o nosso desempenho      
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Com que frequência… 
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Recebem instruções precisas relacionadas com o trabalho?       

O seu desempenho individual é avaliado?       

Esta organização procura novos mercados para os seus serviços?       

Se estimulam as críticas construtivas?       

Se investe em novos produtos /serviços?       

A avaliação é feita em função do grau em que os objectivos são atingidos?       

As exigências externas pressionam a investigação e o desenvolvimento?       

A Administração estabelece os objectivos a alcançar?       

Tem uma ideia clara dos critérios em que o seu desempenho será avaliado?       

Existem critérios objectivos para medir o desempenho de cada um?       

A organização utiliza bem a tecnologia para melhorar os seus serviços?       

A organização procura oportunidades no meio exterior?       

A organização procura novos mercados para novos produtos/serviços?       

 
A seguir encontra pequenas descrições que podem ser próprias 
(características) da sua Instituição. Em relação a cada uma deverá 
indicar o grau em que a mesma se aplica à sua organização, 
assinalando com uma cruz (X) no espaço que se encontra sob a 
palavra escolhida. Por favor tome em consideração a opinião que tem 
da organização como um todo. A sua avaliação não deve limitar-se à 
direcção/departamento onde trabalha no dia a dia, mas basear-se na 
globalidade. 
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Assumir riscos       
Compreensão mútua       
Unidade de comando       
Obediência às normas         
Comunicação/contactos informais       
Regras formalmente impostas       
Cumprimento das regras       
Procedimentos estabelecidos       
Aceitação do erro       
Flexibilidade       
Formalização       
Apoio a colegas        
Apoio na resolução de problemas de trabalho       
Harmonia Interpessoal       
Rigidez        
Ambiente agradável de trabalho       
Apoio na resolução de problemas não relacionados com o trabalho       
Procura de novos mercados       
Clima familiar        
Respeito pela autoridade       
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FACULTATIVO: 
 
Sugestões / comentários para melhorar este questionário: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigado pela sua prestigiosa colaboração. 
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Anexo 2: 
Universidade de Cádiz 

Instituto Superior de Ciências Educativas 
 

DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DO TRABALHO 
 
FORUM DE EXPERTS  
 
Questão n.º 1: 
Como define Cultura nas Organizações? 
 
 
 
 
 
 
 
Questão n.º 2: 
Como acha que deve ser gerida a motivação nas organizações? 
 
 
  
 
 
 
 
Questão n.º 3: 
Na sua opinião, qual a importância das parcerias público-privadas em 
geral? 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Se possível inclua nas suas respostas os seguintes tópicos: 
� Sucesso Organizacional 
� Lideranças de topo e intermédias 
� Condições de trabalho 
� Reconhecimento 
� Relações Humanas (líder-colaborador e entre colaboradores) 
 
_____________________________, ____/____/____ 
 
Assinatura:  
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UNIVERSIDADE DE CÁDIZ 
Doutoramento em Ciências do Trabalho 

2007/2008 
FORUM DE EXPERTS  - ANÁLISE DE CONTEÚDO  DOS QUESTIONÁRIOS 

CATEGORIAS 
(Questões) 

Sub-categorias INDICADORES  
(Expressões) 

η 

 
 

Cultura organizacional 

Procedimentos 
 

 Procedimentos colectivos 
 Conjunto de práticas formais e informais 
 Elemento de médio e longo prazo 
 Na forma como as informações internas e externas são escritas 
 Vai-se moldando ao longo dos anos, com os líderes, mas tb com todos os trabalhadores 
 Mais preparada para ultrapassar qualquer desafio que se lhe atravesse no caminho 
 A tomada de decisões descentralizada 

3 

Partilha 
 

 Partilha interna de informação 
 Determinante para a criação de um espírito de coesão 
 Garante que todos comunguem dos mesmos objectivos finais 
 Cultura forte e partilhada entre os seus trabalhadores e restantes skakeholders 
 Visa o estabelecimento de um sistema orgânico e psico-biológico de desenvolvimento, onde o ênfase é colocado no 

relacionamentos dentro e entre grupos 
 Interdependência e responsabilidade partilhadas 
 Participação e responsabilidade multigrupal pelos processos e pela inovação; 
 Ampla partilha do controle 
 Procurará satisfazer as expectativas proporcionalmente mais elevadas dos seus membros 
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Relacionamento interno e 
externo 

 

 Relacionamento com os utentes directos e indirectos 
 Bom ambiente de trabalho 
 Substrato que une os diversos intervenientes na organização 
 Liga as diversas áreas de trabalho 
 Cultura virada para o cliente 
 Referida pela qualidade de atendimento 
 Pela forma como os colaboradores tentam resolver os problemas e as dúvidas 
 Pela simpatia dos colaboradores 
 A solução de conflitos através de negociação ou de solução de problemas 

 

 Valores 
 

 Conjunto de valores éticos, estéticos e morais que conduzem o conhecimento, as crenças, a arte, as leis, os costumes e outras 
formas de manifestação humana e que conferem identidade a um determinado grupo de indivíduos. 

 É a referência de conduta, comportamento e actuação dos mesmos 

2 

Imagem  Imagem pública 
 Indicadores de qualidade nos serviços prestados 
 Algo que como se vê perdura no tempo e é muito difícil de modificar 
 Quadro de princípios, valores e práticas de referência 
 Não é estática, é dinâmica 
 Reforçada com as conquistas  
 É tão intrinsecamente ligado a toda a condição de vida em sociedade e desta indissociável em todas as suas perspectivas 
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 O sucesso organizacional é tão mais certo quanto maior for a motivação dos membros da orga
 Requer o envolvimento de toda a equipa, das sensibilidades de cada um, no respeito integral pelo cumprimento dos objectivos 

estabelecidos e da missão da própria organização. 
Motivação extrínseca  Os factores que motivam os colaboradores são intrínsecos 

 Que todos sintam (...) que as chefias lutam para minorar essas dificuldades não se esquivando ao trabalho
 Explicar os porquês, gerir as dúvidas, mostrar os resultados positivos e negativos 
 A divulgação interna da avaliação (...) para que todos percebam o porquê das acções 
 O exemplo do “chefe” – envolvimento e compromisso ao nível de todas as chefias 
 Como os outros nos olham, bem como pela utilidade que acreditamos que as nossas funções têm para com terceiros
 Reconhecendo o esforço de todos na obtenção dos resultados 

Relações Humanas  Nas condições de trabalho mais difíceis (...) as relações humanas podem garantir (...) um trabalho de sucesso, em regime de 
esforço  

 Relacionamento agradável entre colegas e com o líder 
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 Aprender com os melhores exemplos 
 Balanço global é positivo 
 Know how que muitas vezes esses parceiros privados poderão introduzir 
 Acredito que a PPP deve ser “matriz” fundamental de organização sócio-económica, sócio
 O estabelecimento de PPP’s para garantir o alcance de determinados objectivos e metas da Sociedade
 “modelo organizacional” em que acredito veementemente 
 Vantagens para ambas as partes 
 Existem muito boas condições para a celebração de PPP’s 
 Os privados parecem ter nesta fase disponibilidade de meios materiais que o Estado não tem
 Ter por objectivo ganhos para o público 
 As PPP serão uma aposta com sucesso assegurado 
 Eficazes e facilitadoras para criação de conhecimento e nos processos de transferência de conhecimento e de tecnologia. 
 Modelos de organização evoluídos pelo compromisso que envolvem, pela natureza dos p

intervenientes.  
 Eficiência possível a favor do bem comum, norteada pelo rigor das organizações privadas e pela amplitude de actuação do 

domínio público.   



 58


