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RESUMO 
 
Face às limitações em estudos sobre a cultura/clima 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 da Administração Pública Regional 
(APR) da Região Autónoma da Madeira, Portugal. 
 
Neste estudo, tentamos determinar se uma boa cultura organizacional promove a motivação; analisar se os 
estilos de liderança intermédia influenciam positivamente os níveis de motivação; analisar se os estilos de 
liderança melhoram a cultura organizacional e determinar se o clima laboral estável aumenta a motivação.  
 
Neste artigo apresentamos a analise e a comparação da motivação dos funcionários, incluindo dirigentes 
(líderes) intermédios, para o qual utilizamos 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.  
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ABSTRACT 
 
Given the limitations of studies on culture / organizational climate in Portugal and its correlation with the 
motivation of employees (workers) are committed in carrying out this research work, a descriptive perspective - 
case study - applied to an organization of the Regional Public Administration of the Autonomous Region of 
Madeira.  
 
This study attempted to determine if a good organizational culture fosters motivation; examine whether 
leadership styles interim positively influence levels of motivation, consider whether the leadership styles to 
improve organizational culture and determine whether the climate stable employment increases motivation. 
  
This article presents the analysis and comparison of the motivation of employees, including managers (leaders) 
intermediate, for which we use a diagnostic instrument (questionnaire with Likert-type questions), which allowed 
us to define the profile of this organization, through comparative analysis of level of motivation, and the 
correlation of the most important needs for the process of motivational enhancements.  
 
Keywords: Organizational culture, motivation, leadership, work climate. 

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). 
 
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 



 2

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.  
 
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 (output)”.  
 
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, 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”.  

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. 
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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 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 indispensáveis para uma maior motivação dos 
trabalhadores e para a eficácia e eficiência das organizações. 
 
Bergamini (1997), citando Lawler (1993), considera que a motivação é um factor crítico em qualquer 
planeamento organizacional. Por esta razão consideramos que as lideranças devem 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, 
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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”.  

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 e Newstrom (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.  
 
Rodrigues (2007, p. 42), citando Ferreira et al., (2001), refere que, 

“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 seus objectivos. 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. 

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 
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organização. Segundo Odalis Rojas1 “O 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)2, 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 parte indispensável das 
metodologias de gestão empresarial mais reputadas da actualidade (Balanced Scorecard, EFQM). 

MÉTODO 

Realizamos uma pesquisa de carácter descritivo, transversal e correlacional realizada por amostragem. 
Aplicamos questionários a funcionários e dirigentes da organização em estudo  para avaliar os níveis de cultura 
organizacional, motivação, liderança e clima laboral. Esta investigação é 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. 

Participantes 

Participaram neste estudo 55 funcionários e dirigentes desta organização da administração púbica regional, 
sendo 70,9% mulheres (39 sujeitos) e 29,1% homens (16 sujeitos). A diferença de idade nos sujeitos oscila 
entre um mínimo de 25 e um máximo de 65 anos, com maior incidência entre os 25 e os 45 anos. Quanto ao 
estado civil, 50% são casados, seguindo-se 31,5% de solteiros e os restantes 18,5% divorciados/viúvos/união 
de facto. As habilitações académicas dos participantes distribui-se pela licenciatura com 58,2%; mestrado com 
9,1%; curso técnico profissional com 3,6%, 12.º  ano com 12,7%,  9º, 6.º e 4.º ano de escolaridade com 16,3%. 
Quanto à situação laboral 49,7% são efectivos e 9,3% contratados. No que concerne à categoria profissional, 
34,5% estão na carreira técnica superior, 32,7% na docente (em regime de destacamento), 25,5% na de 
assistente técnico e 7,3% na carreira de assistente operacional. A antiguidade nas carreiras vai dos 3 aos 36 
anos de serviço. 

                                                 
1 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 
 
2 in: “Leadership and organizational climate” 
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A taxa de adesão foi de 78%, sendo que os dados recolhidos resultam de uma amostra de conveniência 
constituída na base do voluntariado dos participantes 

Instrumentos 

Para a recolha de dados elaborou-se um questionário com questões fechadas do tipo Likert e baseadas em 
quatro escalas validadas, 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. 

Procedimentos  

O questionário, que englobava os instrumentos atrás referenciados, foi preenchido numa reunião realizada em  
Março de 2008 para a qual foram convidados todos os dirigentes e colaboradores da organização. 
Compareceram 55 sujeitos que depois de uma explicação verbal feita pelo investigador, preencheram o 
questionário num período de tempo entre os 50 e os 75 minutos, tendo sido recebidos e considerados como 
válidos todos os questionários. A informação recolhida foi depois organizada e analisada de acordo com os 
objectivos do estudo.  

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.  

Resultados 

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), 
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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 

 
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 lhes 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 
 

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. 
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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 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 
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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. 

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% 

 
 
 

 

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 

Organização do trabalho org_trab 3,12 ,61 
Motivação e desempenho mot_des 3,68 ,44 
Realização e poder real_pod 3,79 ,44 
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Trabalho. 
Ferreira, et al. 

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. 
 
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 se o INDI é elevado também 
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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.  
 
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_tra
b 

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_de
s 

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_po
d 

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_en
v 

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 
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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. 

 

 
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 
Objectiv
os 

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 

 
 
 
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: 
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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. 

 

 
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.  
 
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 
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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.   

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 
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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.  

 

 
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. 
 

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 
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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 

 
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 

ASSE
A 

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). 
 



 18

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 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
Tomando por base o referencial teórico utilizado, chegamos às conclusões a seguir apresentadas. 
 
Relativamente ao primeiro objectivo desta investigação “determinar se uma boa Cultura Organizacional 
promove a motivação”, utilizámos dois instrumentos diferentes, a 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), e a Escala de cultura organizacional, elaborada 
por 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 «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 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 
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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». 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 e 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. 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 



 20

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.  
 
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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