
 

CAPÍTULO III 

 

 

COMANDO E LIDERANÇA: OPERACIONALIZAÇÃO  

 

 

Tendo em conta o objecto de estudo da investigação, o conhecimento tácito para líderes 

militares, importa clarificar e delimitar o conceito de liderança no estudo das competências 

de comando. Num primeiro momento, analisa-se a controvérsia entre os conceitos de gestão 

e liderança, procurando-se estabelecer pontos de contacto e de análise entre ambos. Num 

segundo momento, situa-se o conceito de comando nas relações com a liderança e com a 

gestão. Num terceiro momento, explora-se o contributo do conhecimento tácito para o 

desenvolvimento da perícia profissional. Num quarto momento, analisam-se os principais 

trabalhos sobre estratégias ou tácticas de influência, procurando identificar e sistematizar os 

comportamentos mais relevantes no processo de liderança. 

A sistematização destes conceitos, permite na parte prática da investigação, identificar as 

estratégias inerentes a cada uma das situações do questionário de conhecimento tácito.  

 

 

3.1. Da Gestão à Liderança e ao Comando  

 

 Um tema recorrente na literatura é a relação entre liderança e gestão, a dicotomia 

entre a exclusividade dos conceitos e sua sobreposição. Os defensores da mútua 

exclusividade dos conceitos (Bennis, 1989; Kotter, 1987; Zaleznik, 1989) usam 

regularmente os termos líder e gestor em vez de liderança e gestão. Zaleznik (1977) foi o 

primeiro a propor que os líderes e os gestores são distintos em termos das suas motivações 

e formas de agir e pensar. Os gestores usam técnicas racionais centradas em tarefas e 

processos, procurando manter o status quo, enquanto os líderes usam técnicas imaginativas 

e visionárias procurando romper com o status quo. Bennis & Nanus (1985) apresentam 

alguns dos descritores de eficiência e eficácia que distinguem os gestores (pessoas que 

fazem as coisas correctamente) dos líderes (pessoas que fazem o que correcto). Os gestores 

centram-se nas rotinas e numa visão de curto prazo, de forma a assegurar o controlo e a 

eficiência das operações. Os líderes têm uma visão de longo prazo que lhes permite 
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responder às necessidades da organização de forma original, implementando a mudança. 

Para Kotter (1987) não são as características de personalidade que fazem a diferença, mas 

os processos utilizados. Os processos de gestão tendem a ser formais, universais e 

orientados para a resolução dos problemas do dia a dia, enquanto que os processos de 

liderança tende a ser informais, flexíveis e orientados para o futuro. 

 Emerge destas concepções uma imagem “mítica” do líder, cabendo ao gestor a 

imagem daquele que apenas executa o que é suposto fazer. Como é referido por Yukl 

(1989) as pessoas não encaixam perfeitamente nestas classes de extremos como o 

demonstra a investigação empírica.  

 A polarização de atitudes em torno dos dois termos reflecte também as diferentes 

orientações que os conceitos assumem na construção da eficácia organizacional. Uma das 

orientações está associada à estabilização e rotinização de processos, designada de gestão, 

a outra está associada aos processos de mudança e criatividade, designada de liderança. 

Este é o ponto central do modelo teórico de eficácia organizacional de Quinn (1988) sobre 

valores contrastantes, reflectindo os pontos fortes e fracos dos dois opostos. A 

estabilização e rotinização de processos criam dinâmica, mas no extremo podem levar à 

burocracia. Por outro lado, a inovação e o assumir riscos aumentam a sobrevivência 

organizacional e em combate, mas em excesso podem criar confusão e anarquia. O 

Tenente-General Pagonis (1992) ao reflectir sobre os enormes desafios que a Guerra do 

Golfo colocou ao nível logístico e de liderança, refere que a organização militar é uma 

estrutura que depende da flexibilidade e da rigidez. A doutrina e a inovação devem 

caminhar a par uma da outra. A liderança não se faz apenas de líderes visionários, por 

vezes exige estabilização e rotinização. 

 Os defensores da sobreposição dos conceitos elegem diferentes níveis de análise de 

forma a estabelecerem algum consenso (Koontz & Weihrich, 1988, Mintzberg, 1975). Em 

primeiro lugar, relativamente às restrições impostas pela autoridade de gestão (exercida 

apenas abaixo da cadeia de comando) e ao potencial para exercer influência de uma forma 

menos restritiva (para cima, para baixo e lateralmente) a liderança tem um alcance maior. 

Segundo, quando comparados em termos funcionais, a gestão parece ser o conceito mais 

abrangente. Por exemplo, a análise às funções clássicas da administração de Fayol (1979) e 

aos papéis exercidos pelo gestor (Mintzberg, 1975, 1990) sugere que a liderança é um dos 

papéis formais que se espera que os gestores desempenhem. Para Fayol (1979) “comandar” 
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(manter a actividade, dirigir o esforço) é uma das cinco funções clássicas do administrador. 

Para Mintzberg (1975) os gestores com base na autoridade formal e no status exercem três 

papéis: (1) Interpessoal (simbólico, líder, ligação); (2) Informador (monitorização, 

disseminador, porta-voz; e (3) Decisor (empreendedor, gestor de conflitos, a locador de 

recursos, negociador). Sugere desta forma que “gestor” é um rótulo maior, no qual o 

“líder” representa um papel funcional. A abordagem integrativa de Yukl (1999), refere que 

as posições de supervisão integram o papel de “líder” e de “gestor”. O gestor é associado 

ao planeamento e organização e à resolução de problemas. O líder é associado à motivação 

e inspiração, ao apoio e aconselhamento e à gestão de conflitos. Bass (1988) também refere 

que os líderes devem saber gerir e os gestores devem saber liderar.  

 Como se pode constatar em todas estas tipologias existe um largo espectro de 

papéis de liderança e de gestão suportados pela autoridade formal conferida pela posição 

hierárquica. Temos assim gestores de linha e staff com subordinados ao quais é exigida 

uma liderança baseada na autoridade formal e na influência interpessoal e gestores sem 

subordinados que fazem parte de um staff de especialistas, a quem é exigido uma liderança 

baseada na influência interpessoal. Estas considerações sublinham a vertente 

administrativa e de gestão associada às funções militares (emprego dos meios humanos e 

materiais para o cumprimento da missão). A liderança assume-se como o elemento crítico 

do perfil do gestor. Hedlund, et al. (2002) referem-se à liderança e à gestão como processos 

independentes mas complementares, essenciais e necessários para o sucesso 

organizacional. 

 Está-se agora em posição de estabelecer relações entre o conceito de comando, 

liderança e gestão. De acordo com Pigeau & McCann (2000), o comando é um construto 

tridimensional definido pelas inter-relações entre competência (física, intelectual, 

emocional e interpessoal), autoridade (enquanto posição de comando investida pelo 

estatuto legal, mas incluindo também a autoridade baseada nos atributos pessoais), e 

responsabilidade (obrigações impostas pelo canal de comando ou pelas necessidades 

organizacionais).  

 Quando se compara o conceito de comando com o de gestão, verifica-se que ambos 

são suportados pela autoridade formal. A NATO (AAP-6, p. 2-C-7) define comando como 

“a autoridade investida num elemento das forças armadas para dirigir, coordenar e 

controlar forças militares”. De forma similar à gestão, o comando engloba e faz referência 
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a um conjunto de funções que são comparáveis, como o planear, coordenar dirigir e liderar, 

controlar e monitorizar. A liderança é assim subsidiária e um requisito do comando e da 

gestão. Pigeau & McCann (2000) referem que o conceito de Comandante “é um conceito 

de ordem superior que inclui mas não pode ser reduzido ao de líder” (p. 167). A liderança e 

a gestão são processos usados na resposta ao que é esperado do Comandante. Não se pode 

comandar sem a capacidade de decidir e atribuir recursos para o cumprimento dos 

objectivos e sem conseguir influenciar colectivamente os subordinados a cumprirem a 

missão. Na realidade a posição do Comandante fornece o contexto para a emergência da 

liderança. 

 Caforio & Nuciari (1994) realizaram uma investigação em 8 países europeus 

(antiga Checoslováquia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Suiça, Suécia e Reino Unido), 

com o objectivo de determinar as qualidades centrais e representativas do “bom oficial” ou 

do “militar profissional”. Em todos estes países, na avaliação dos seus militares, 

emergiram como qualidades centrais, a liderança, a perícia, a responsabilidade, a disciplina 

e a decisão. A avaliação do ajustamento entre a imagem do “bom oficial” à “auto-imagem” 

mostra que os oficiais que se vêm como docentes, administradores ou oficiais de logística, 

escolhem como características mais importantes do “bom oficial” a liderança e a 

responsabilidade, seguidas da perícia e da decisão. Já os oficiais que se vêm como 

Comandantes de uma força escolhem como mais importantes a liderança e a perícia, 

seguidas da responsabilidade e da decisão.  

Em síntese, entre a opção de afirmar que comando e gestão são construtos 

diferentes ou que a gestão é uma componente do comando, é mais apropriado dizer que as 

funções de gestão são típicas das organizações civis e que o comando se encontra no meio 

militar. Da mesma forma que o Exército usa a palavra “Comandante” para se referir a 

todos os militares que ocupam posições de supervisão na Instituição Militar, as 

organizações civis usam o termo “Gestor”. O papel de supervisor requer o domínio de 

processos de liderança e de gestão. O que não pode ser confundido é que as formas de 

exercer a autoridade e de operar é diferente no contexto militar, pelos Comandantes, e no 

meio civil pelos Gestores. Como Pigeau & McCann (2000) referem o poder especial que é 

conferido ao Comandante para colocar os subordinados “em sentido”, para aplicar medidas 

disciplinares e para usar da força letal, torna a autoridade militar única e distinta das 

restantes. A liderança, constitui-se assim como um requisito do papel do Gestor e do 
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Comandante, mas determinado apenas pela capacidade de influenciar os outros sem 

recurso à autoridade investida. Espera-se que todos os Comandantes e Gestores 

demonstrem liderança, mas não lhes é apenas exigido que liderem os outros.  

 Seguindo este racional, opta-se por usar ao longo desta investigação o conceito de 

Comandante em vez de líder no estudo das competências associadas às funções de 

comando, onde inevitavelmente a liderança pode fazer a diferença. A investigação 

focaliza-se na identificação e medição do conhecimento tácito, que um militar em funções 

de supervisão (a quem chamamos Comandante) utiliza para influenciar os seus 

subordinados no cumprimento da missão. A definição de liderança adoptada 

consubstancia-se no processo de influência inter-pessoal, com recurso a meios directos e 

indirectos, fornecendo um objectivo, um fim e motivação para levar os outros a alcançar os 

objectivos organizacionais (Bass, 1990a, Yukl, 1998). A acção de comando e a capacidade 

para influenciar os outros vai para além do poder e da autoridade formal que lhe é 

investido e assume especificidades consoante o escalão hierárquico.  

 

 

3.2. Natureza da Perícia   

 

Nesta secção revê-se os conceitos de perícia1 em geral, e nos Comandantes em 

particular. O especialista raciocina e resolve problemas com base em procedimentos e num 

elevado conhecimento implícito. A perícia envolve meta-componentes como o auto-

conhecimento e a capacidade para reconhecer deficit’s no conhecimento, nas aptidões e 

nas habilidades.   

Um dos estudos mais citados sobre a natureza da perícia (Chi, Glaser & Far, 1988, 

pp. xvii-xx) refere que os peritos se distinguem dos novatos porque: (1) dominam 

principalmente as suas próprias áreas; (2) distinguem facilmente o significado dos modelos 

nas suas áreas; (3) são mais rápidos que os novatos na utilização das aptidões do seu 

domínio e resolvem mais rapidamente os problema e com menos erros; (4) têm uma maior 

memória a curto e longo prazo; (5) vêm e representam com maior profundidade um 

problema do seu domínio enquanto que os novatos representam o problema a um nível 

                                                 
1 No Original: Expertise. 
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superficial; (6) despendem grande parte do tempo na análise qualitativa do problema; (7) 

possuem mais aptidões de auto-regulação. 

Os especialistas possuem esquemas que facilitam intuir como múltiplos elementos 

do problema se relacionam globalmente, enquanto que os novatos reconhecem apenas 

alguns elementos do problema (Glaser & Chi, 1988). Os primeiros usam princípios e 

conceitos abstractos para agrupar a informação, os segundos agrupam pelos dados 

imediatos e visíveis do problema.  

Gallagher (1994) também se propôs investigar as características da perícia na 

perspectiva do treino e da aprendizagem. Concorrentemente à descrição desenvolvida por 

Chi, et al. (1988), acrescenta que os especialistas desenvolvem estruturas distintas de 

conhecimento. Os especialistas por oposição aos novatos são capazes de transferir 

conhecimento para a resolução de um problema de um domínio para outro domínio, 

através das “estruturas conhecimento” (Gallagher, 1994, p. 175). Para os especialistas 

compreenderem a relação entre variáveis e extraírem o significado global a partir de parte 

da informação requer um grande número de modelos presente em memória, a inclusão de 

mais elementos e detalhes nos seus modelos e o reconhecimento de um maior número de 

ligações e relações entre variáveis (Cellier, Eyrollr, & Marine, 1997).  

Diversos autores classificam o processo sofisticado pelo qual os especialistas 

interligam variáveis e conceitos, referindo-se a representações do conhecimento (Glaser & 

Chi, 1988), estruturas de conhecimento (Hardiman, Dufresne, & Mestre, 1989), modelos 

mentais (Hanisch, Kramer, & Hulin, 1991) ou esquemas mentais (Chi, Feltovich, & Glaser, 

1981; Davis, 1994; Olsen, 2004). Estes parâmetros possibilitam aos especialistas uma 

melhor compreensão da natureza do problema, estabelecer maior número de parâmetros 

para a sua resolução, visualizar claramente potenciais soluções, compreender 

constrangimentos associados à solução do problema e tomar boas decisões (Cellier, et al, 

1997, Lord & Hall, 2006).  

O especialista de profissão pratica de modo proactivo e deliberado o 

desenvolvimento das suas capacidades e reflecte criticamente sobre o seu próprio 

desempenho. Sustém a sua perícia pela aprendizagem e crescimento contínuo. Será lícito 

dizer que quanto maior a experiência maior poderá ser o grau de perícia. Contudo, “… a 

experiência por si só é insuficiente. O desenvolvimento da perícia é criticamente 

dependente do que o indivíduo retira da experiência. Os factores motivacionais são 
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fundamentais para o desenvolvimento da experiência” (Guest, Regehr, & Tiberius, 2001, p. 

78). 

Sternberg et al. (2000) destaca entre os vários factores que podem contribuir para o 

desenvolvimento da perícia, a quantidade de conhecimento tácito que o indivíduo possui. 

A perícia pode ser definida de diversas formas. Uma das formas de a definir, tem por base 

a profundidade do conhecimento que um indivíduo possui numa determinada área. Outra é 

baseada no modo como é usada a informação, traduzida na “aplicação flexível do 

conhecimento de base” (p. 3). Por último, a perícia pode ser definida pela medição da 

habilidade analítica, criativa e prática. A inteligência prática constitui-se como uma forma 

desenvolvida de perícia (Sternberg, 1998; Sternberg et al., 2000).  

Estabelece-se de seguida a ligação da investigação sobre a perícia dos Comandantes 

militares ao exercício do comando. Os líderes bem sucedidos tal como os especialistas 

possuem estruturas esquemáticas específicas de conhecimento que lhes permitem 

responder de forma flexível a um grande número de situações e exigências (Zaccaro, 

Gilbert, Thor, & Mumford, 1991). O estudo de Carnahan, Lickteig, Sanders, Durlach, & 

Lussier (2004) sobre tarefas de comando e controlo (C2) mostrou que os especialistas são 

capazes de considerar em simultâneo nove considerações de comando (missão, terreno, 

consciência da situação, inimigo, recursos, planeamento, informações, visualização do 

campo de batalha e coordenação de recursos e pessoal), enquanto que os novatos 

consideram apenas seis. Os primeiros preocupam-se com a localização do inimigo, como 

identificá-lo e com as suas intenções, já os segundos, apenas se preocupam com a sua 

localização. 

O trabalho recente de Nobel e colaboradores (Nobel, Zbylut, Fuchs, Campbell, 

Brazil, & Morrison, 2006) explora a forma como os oficiais e os cadetes estruturam e se 

posicionam perante um cenário operacional no Afeganistão. Da análise do problema 

resulta 21 dimensões características do processo de comando/liderança, agrupadas em 

quatro categorias: (1) tomada de decisão táctica; (2) gerir relações com subordinados e 

outros soldados; (3) lidar com desafios situacionais; e (4) lidar com a população civil e 

com as milícias. De forma consistente com investigações anteriores sobre perícia (Glaser 

& Chi, 1988) e liderança (Carnahan, et al., 2004; Day & Lance, 2004; Lord & Hall, 2006, 

Munford, Marks, Connelly, Zaccaro, & Reiter-Palmon, 2000; Munford, Zaccaro, Harding, 

Jacobs, & Fleishman, 2000) os Comandantes com maior experiência identificam 
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significativamente maior número de dimensões no cenário, dão maior relevância a 

preocupações de ordem táctica e de liderança (gerir relações e gerir o self) e apresentam 

maior integração no raciocínio que os cadetes com menor experiência. Estes resultados são 

também consistentes com as noções de complexidade social e cognitiva enquanto 

determinantes de uma liderança efectiva (Denison, Hooijberg, & Quinn, 1995). Lidar com 

tarefas mal estruturadas, leva a um aumento da complexidade cognitiva e exige 

“diferenciação” do número de dimensões percepcionadas do meio e “integração” do 

número de dimensões individuais que podem ser combinadas para responderem às 

exigências da situação (Hooijberg, Hunt, & Dodge, 1997).  

Mott (2000) refere que o conhecimento e desenvolvimento profissional envolvem, 

estudo, aprendizagem, experiência, caminhando da compreensão formal das disciplinas 

para a prática. A educação profissional não deve comportar apenas os avanços 

tecnológicos, mas deve possibilitar a reflexão sobre a natureza do conhecimento e a sua 

ligação à prática. A autora vai mais além quando refere que os profissionais não devem ser 

apenas “consumidores” de conhecimento profissional, mas devem esforçar-se por perceber 

os aspectos implícitos desse conhecimento (Mott, 2000, pp. 24-25).  

O desenvolvimento profissional dos Oficiais/Comandantes do Exército tem por 

base formação superior, cursos de qualificação e cursos de promoção. Ao longo da carreira 

e após cada uma das fases de formação o oficial ocupa diferentes cargos de comando. 

Durante o desempenho dos vários cargos e missões o oficial tem a oportunidade de traduzir 

a teoria aprendida ao longo das várias fases de formação na prática. A aprendizagem 

adquirida a partir do treino operacional é menos controlada, embora seja assumido que os 

Comandantes militares aprendem à custa da experiência. As lições fornecidas pela 

experiência dão “uma contribuição significativa para o desenvolvimento dos líderes para 

além do treino formal” (Sternberg et al., 2000, p.168). A experiência no desempenho das 

funções permite a aplicação do conhecimento ganho no treino formal, o desenvolvimento 

de novas aprendizagens a partir da resolução directa de problemas, traduzido num 

acréscimo de conhecimento tácito. 

O sistema de progressão na carreira pressupõe que os oficiais assumam 

progressivamente cargos de maior complexidade e exigência que lhes possibilitem extrair 

da experiência conhecimento para lidar com aspectos interpessoais e organizacionais 

(Cianciolo, Antonakis, & Sternberg, 2004; Hedlund, et al., 2003) ou para tomar decisões 
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em ambiente operacional (Carnahan, et al., 2004). No sistema do Exército Português, a 

perícia é alcançada pela rotação de funções e ascensão a patamares superiores de decisão. 

Apesar  dos Subalternos, Capitães, Oficiais Superiores e Oficiais Generais serem membros 

da mesma profissão, a natureza do seu trabalho exige diferentes tipos de perícias e 

diferentes tipos de conhecimento sobre a função.  

A investigação de Munford e colaboradores (2000a) sobre um modelo de liderança 

baseado em aptidões cognitivas mostrou que os oficiais das classes superiores quando 

comparados com oficiais subalternos com menos experiência, demonstram representações 

mais complexas do conhecimento do seu papel de Comandante (maiores níveis de 

coerência, organização e estruturas baseadas em princípios). A representação do 

conhecimento proveniente das experiências anteriores e do conhecimento na função é 

reformulado, assumindo novos contornos e gerando novas soluções para novos problemas. 

Snider (2003, p. 5) refere que a perícia e a prática profissional têm por base o 

“conhecimento do especialista”. Só compreendendo o conhecimento de base se pode 

explorar a componente prática que leva ao exercício da tomada de decisão e à 

implementação de acções com respeito pelas responsabilidades morais e legais. Para 

Snider (2003) e Lacquement (2003) o profissionalismo militar caracteriza-se por quatro 

componentes: (1) o conhecimento técnico-militar do combatente (liderança na aplicação 

coerciva da força; doutrina de combate e de apoio de combate; procedimentos tácticos e 

técnicos) que contribui para a formação do guerreiro; (2) o conhecimento ético-militar 

(critérios éticos; desenvolvimento do carácter; conteúdos morais e legais) que contribui 

para a formação do “líder de carácter”; (3) o conhecimento do desenvolvimento humano 

(comportamento humano; comportamentos de liderança; preparação física; educação) que 

contribui para a formação do profissional; e, (4) o conhecimento político-social 

(representante do Estado e dos cidadãos) que traduz a imagem do oficial enquanto 

“Servidor da Nação” (Snider, 2003, pp. 5-6). O “Guerreiro, o “Líder de Carácter”, o 

“Membro de uma Profissão” e o “Servido da Nação” traduzem as quatro identidades do 

oficial. As quatro grandes áreas do conhecimento do especialista fundam as quatro 

identidades do oficial e traduzem os seus auto-conceitos.  

Se por um lado, esta abordagem clarifica qual o conhecimento de base do 

profissional (especialista) militar, por outro, está ainda muito orientada para o 
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conhecimento explícito ou declarativo e não reflecte o conhecimento implícito, os 

procedimentos que decorrem da sua aplicação na prática.  

Com referido anteriormente, ainda não foi suficientemente estudado a influência 

real que a experiência obtida no desempenho da função tem no desenvolvimento dos 

Comandantes. A compreensão do papel da experiência no desenvolvimento da perícia 

traduz-se numa mais valia para o estudo do modelo de desenvolvimento de Comandantes 

militares. Dado que o conhecimento tácito é fruto da experiência nos diversos contextos 

onde é adquirido, é apropriado identificar “quais” as fontes que estão na base do seu 

desenvolvimento. Uma liderança efectiva pode ser percebida, como uma forma de perícia 

que inclua um largo repertório de respostas e a habilidade para aplicar este conhecimento à 

resolução de problemas do dia-a-dia (Day & Lance, 2004). Ao associar-se à asserção 

anterior o conhecimento tácito como forma desenvolvida de perícia, está-se a afirmar que o 

exercício efectivo do comando requer competências representativas do conhecimento 

tácito aplicadas ao contexto, um reportório de estratégias para colocar em prática essas 

competências e a habilidade em traduzir na prática os conhecimentos, isto é, aplicar estilos 

de liderança ajustados à situação. 

Dado que os peritos têm estruturas de conhecimento muito bem diferenciadas (Day 

& Lance, 2004) e a complexidade cognitiva assume um papel importante na adaptabilidade 

comportamental (Zaccaro, 1999), é esperado que os Comandantes com maior experiência 

reconheçam e lidem melhor com situações-problema típicas do Comando do Pelotão. A 

presente investigação explora como é que os oficiais subalternos (grupo de especialistas) 

diferem de cadetes finalistas (grupo intermédio) e de cadetes do 1º ano (grupo novatos) na 

compreensão de situações-problema características das suas funções futuras. A estrutura da 

tarefa e da função desempenha um papel importante na escolha dos procedimentos e 

estratégias individuais para resolver um problema, pelo que se estudam eventuais 

diferenças na escolha e aplicação de estratégias entre especialistas e novatos.  
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3.3. Estratégias e Comportamentos de Influência  

 

Enfrentar os problemas que se colocam no exercício do comando exige a adopção 

de diferentes comportamentos e procedimentos. Diferentes estratégias para a resolução de 

problemas de comando implicam auto-regulação e mobilizam diferentes comportamentos 

para influenciar os superiores, os pares e os subordinados hierárquicos. As tácticas ou 

estratégias2 de influência procuram influenciar as atitudes ou os comportamentos dos 

superiores, no sentido de fornecer os recursos e apoios necessários (Gabarro, 1979, Yukl, 

Chavez, & Seifert, 2005), bem como potenciar o compromisso e o esforço extra dos 

subordinados (Bass, 1985a). As estratégias adoptadas na resolução dos problemas 

propostos na medida do conhecimento tácito para Comandantes de Pelotão, traduzem as 

tácticas de influência a adoptar na prática do comando, de modo a alcançar os objectivos 

organizacionais. A preferência e utilidade por determinados comportamentos de influência 

são explicadas pela análise de custos-benefícios (Steensma, 2007; Yukl & Tracey, 1992).  

A investigação em torno das estratégias de influência pode ser estruturada em 

quatro grandes linhas. A primeira, procura identificar as estratégias de influência utilizadas 

com maior frequência (Kipnis, Schmidt & Wilkinson, 1980; Schriesheim & Hinkin, 1990; 

Yukl & Falbe, 1990). A segunda linha de investigação centra-se nos efeitos e na sua 

eficácia (Brennan, Miller, & Seltzer, 1993; Higgins, Judge, & Ferris, 2003; Wayne & 

Ferris, 1990; Yukl & Tracey, 1992). A terceira privilegia a força ou poder das estratégias 

de influência (Farmer, Maslyn, Fedor, & Goodman, 1997; Kipnis & Schmidt, 1985; 

Lamude, 1994; Tepper, Brown, & Hunt, 1993; Van Knippenberg, Van Knippenberg, 

Blaauw, Vermunt, 1999). Finalmente, a quarta linha de investigação, estuda os 

determinantes e as variáveis mediadoras que conduzem ao uso de estratégias de influência 

(Barbuto & Moss, 2006; Barbuto, Fritz, Mathin, & Marx, 2007; Deluga & Souza, 1991; 

Steensma, 2007; Treadway, Ferris, Duke, & Adams, 2007; Vecchio & Sussmann, 1991).  

A análise de comportamentos de sucesso e de insucesso, face a incidentes críticos, 

levou Kipnis, Schmidt, & Wilkinson (1980) a desenvolver uma taxionomia de estratégias 

de influência operacionalizada através do Profiles of Organizational Influence Strategies 

                                                 
2 Mais conhecidas na literatura por influence tactics mas também existem autores que se referem a influence 
strategies (Barbuto & Moss, 2006, p. 30). Opta-se pela utilização do termo estratégias de influência. 
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(POIS). Aos sujeitos é pedido a avaliação da frequência de utilização de cada uma das 

estratégias de influência segundo uma escala de cinco pontos (de 1- nunca a 5 – quase 

sempre). Os resultados do questionário levam a concluir que são usadas diferentes 

estratégias de influência consoante os objectivos a alcançar (pressão, apelo às instâncias 

superiores, troca, coligações, agradar, persuasão racional, sanções e o bloquear) e a 

direcção da influência (superiores, pares e inferiores hierárquicos).  

Adicionalmente, Jones & Pittman (1982) propuseram um novo conjunto de 

estratégias de influência que tiveram o mérito de distinguir pela primeira vez a auto-

promoção (tentativa de criar uma imagem de competência, ou capacidade para resolver 

determinada tarefa) do agradar3. Apesar da categorização incluir cinco estratégias apenas a 

auto-promoção e o agradar tiveram impacto nos estudos subsequentes.     

O número reduzido de estratégias de influência relevantes para uma liderança 

efectiva levou Yukl & Falbe (1990) a desenvolver um novo questionário. Foram mantidas 

as seis escalas originais do POIS (persuasão racional, troca, agradar, pressão, coligação e 

apelo à instância superior), retirada a sanção (uso da punição ou ameaça da punição para 

conseguir o consentimento) e o bloquear (tentativa de anular os esforços do outro em 

prosseguir uma acção impedindo o seu progresso), pouco utilizadas nos contextos em 

estudo. A persuasão racional foi substituída pela racionalidade e a pressão pela assertividade. 

Foram incluídas duas novas escalas, o apelo inspiracional e a consulta (Tabela 3.1). 

 
TABELA 3.1 – Estratégias de Influência e definições. (Adaptado de Yukl & Falbe, 1990, p. 133) 

Pressão 
Uso de exigências, ameaças ou intimidações para convencer os outros a concordar 
com um pedido ou apoiar uma proposta.  

Apelar à Instancia 
Superior 

Persuadir que a hierarquia superior aprova a sua ideia, ou pedir ajuda da hierarquia 
superior para ganhar o consentimento do outro.  

Troca 
Fazer uma promessa explícita ou implícita que irá receber uma recompensa ou um 
benefício tangível se concordar com o pedido, apoiar uma proposta ou recordar de 
que os favores devem ser recíprocos. 

Coligação 
Pedir a ajuda de outros para persuadir a fazer algo ou usar o apoio dos outros como 
argumento para obter a concordância. 

Agradar/Insinuar 
Fazer com que os outros mantenham bom humor ou que pensem favoravelmente 
antes de solicitar a sua ajuda.  

Persuasão 
Racional 

Usar argumentos lógicos ou evidências factuais para defender que uma proposta é 
viável e conduz aos objectivos traçados. 

Apelo 
inspiracional 

Usar um pedido ou proposta emocional que estimule o entusiasmo incitando os 
valores e os ideais, ou aumentar a confiança de que o outro é capaz de realizar algo.  

Consulta 
Pedir a participação para tomar uma decisão ou para implementar um politica, 
estratégia ou mudança. 

                                                 
3 No Original: Ingratiation. 
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O apelo inspiracional para os valores e para as emoções integra aspectos da 

liderança transformacional e carismática (Bass, 1985a; Bennis & Nanus, 1985; Conger & 

Kanungo, 1988) que necessariamente integra o sentido de justiça e o alcance de tarefas 

desafiantes. O acto de consulta é um comportamento de liderança que consiste em envolver 

os outros no processo de tomada de decisão, levando-os a aceitar a decisão (Vroom & 

Yetton, 1973). As correlações entre as escalas mostram que se tratam de construtos 

relativamente independentes.  

A grande maioria dos resultados de Kipnis, Schmidt & Wilkinson (1980) foram 

replicados por Yukl & Falbe (1990) no estudo 1, que teve como amostra os agentes4 do 

processo de influência. A táctica de influência pressão é usada com maior frequência nos 

subordinados do que nos superiores hierárquicos. O apelo às instâncias superiores e à troca 

é usada com menos frequência nos superiores do que nos subordinados e nos pares. A 

coligação é usada de forma equivalente independentemente da direcção da influência. A 

utilização da táctica persuasão racional também não regista diferenças em função da 

direcção da influência, refutando os resultados de Kipnis, Schmidt, & Wilkinson (1980) 

que a consideravam ser mais utilizada na influência dos superiores. Finalmente verificou-

se que o apelo inspiracional e a consulta é usada com maior frequência para influenciar os 

subordinados. O estudo 2 teve por amostra sujeitos sobre quem recai o processo de 

influência (alvos). Das seis escalas iniciais, apenas a pressão e os apelos às instanciais 

superiores obtiveram resultados significativos. Já as quatro estratégias de influência mais 

usadas pelos alvos são a consulta, a persuasão racional, os apelos inspiracionais e o agrado.   

Foi desenvolvida outra taxionomia de estratégias de influência operacionalizada 

através do Influence Behavior Questionnaire (IBQ) (Yukl, Lepsinger, & Lucia, 1991). A 

análise factorial aos itens do IBQ resultou em nove estratégias de influência, cinco já 

evidenciadas no POIS (persuasão racional, troca, pressão, agradar e coligação) e ainda 

outras quatro estratégias (consulta, apelo inspiracional, apelos pessoais e legitimação). O 

apelo às instâncias superiores e a coligação foram incluídos numa escala unitária de 

coligação, porque quando usados respectivamente pelo chefe para influenciar os 

subordinados e pelos pares, estes não as diferenciam. Um estudo posterior (Yukl & Tracey, 

1992) com o IBQ mostrou que as três estratégias de influência que mais se relacionam com 

                                                 
4 Indivíduos que exercem a influência. 
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as variáveis compromisso e gestão eficaz são a persuasão racional, os apelos inspiracionais 

e a consulta. 

Estudos de replicação pedindo aos subordinados que pontuem as estratégias de 

influência perante o superior hierárquico, encontram evidência empírica para seis das oito 

escalas do POIS (racionalidade, troca, agradar, assertividade, coligação e recurso a apelos 

superiores) (Hochwarter, Pearson, Ferris, Perrewe, & Ralston, 2000; Schriesheim & 

Hinkin, 1990). Entre os diversos estudos que usaram a versão original e a versão revista, a 

racionalidade é a táctica de influência que consistentemente é apontada como a mais 

efectiva. O agradar pode atingir os seus propósitos se usada como uma táctica de gestão 

das impressões iniciais (Ammeter, Douglas, Gardner, Hochwarter, & Ferris, 2002; 

Higgins, Judge, & Ferris, 2003).  

Mais recentemente Yukl, Chavez, & Seifert (2005) mostraram a existência de mais 

duas estratégias de influência ainda não incluídas no IBQ, a «colaboração» e o 

«notificar»5. A colaboração inicialmente fazia parte da troca, enquanto que o notificar fazia 

parte da persuasão racional. Estudos realizados com três metodologias de investigação 

distintas (questionário, estudo de incidentes e experiência laboratorial), respectivamente 

com indivíduos do sector bancário, estudantes de MBA e estudantes universitários, 

conduziram a resultados consistentes e similares. A análise factorial mostrou que as duas 

novas estratégias de influência são distintas das restantes. A colaboração revelou-se mais 

efectiva na influência dos subordinados e dos pares, enquanto que o notificar é menos 

efectivo que a persuasão racional ou a colaboração.  

A colaboração e a troca envolvem semelhanças e diferenças (Yukl, Chavez, & 

Seifert, 2005). Ambas oferecem algo estando dependentes da avaliação da sua 

credibilidade. A colaboração envolve oferecer algo relevante para o alvo aceder ao pedido, 

percebido como um comportamento de apoio, enquanto que na troca a oferta não está 

directamente relacionado com o pedido, logo percebida como impessoal ou manipulativa. 

A colaboração pode aumentar a auto-eficácia (Bandura, 1997) e a motivação intrínseca do 

sujeito (Deci & Rryan, 1985), enquanto que a troca, pode ter efeitos contrários na auto-

eficácia e apela à motivação extrínseca. A persuasão racional recorre à argumentação, a 

explicações lógicas e a factos para justificar que o pedido é relevante para alcançar os 

                                                 
5 No Original: Apprising. Manter o indivíduo ao corrente dos motivos que o podem beneficiar. 
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objectivos. A troca é mais utilizada com os pares do que com os subordinados, porque o 

agente não tem autoridade sobre os pares e porque os subordinados podem condicionar os 

pedidos posteriores, colocando como condição recompensas idênticas às anteriores (Yukl, 

Chavez, & Seifert, 2005).  

Os efeitos da persuasão racional no comprometimento do alvo são mediados pela 

percepção da importância do pedido (Yukl, Kim, & Chavez, 1999). As explicações da 

importância do pedido são mais facilmente aceites quanto o agente é percebido como 

especialista, sendo-lhe atribuída credibilidade. O notificar envolve por exemplo 

oportunidades para aprender, uma mais rápida progressão na carreira, podendo ser 

confundida com a troca (Yukl, Chavez, & Seifert, 2005). Com o notificar os benefícios 

obtidos são um produto adquirido por realizar algo, não é algo desligado do pedido. A 

persuasão racional aumenta a possibilidade de um pedido ser aceite enquanto que o 

notificar não atinge o mesmo efeito. Não se verificam diferenças entre pares e 

subordinados na utilização da persuasão racional. Apesar de não existirem ainda estudos 

que mostrem a frequência de utilização do notificar perante pares e subordinados, espera-

se que seja mais utilizada face aos subordinados do que face aos pares.  

Higgins, Judge, & Ferris (2003) realizaram uma meta-análise6 aos produtos 

resultantes da utilização das estratégias de influência e concluíram que determinadas 

estratégias têm um efeito positivo nos resultados do trabalho. Os resultados medidos foram 

a avaliação do desempenho, os salários e as promoções. 

Os resultados mostraram que indivíduos que usam os comportamentos de agradar e 

de racionalidade para justificar os seus pedidos têm maiores oportunidades de progredir 

nas suas carreiras do que aqueles que usam estas estratégias de influência em menor grau. 

A estratégia de influência agradar e racionalidade apresentam correlações mais fortes com 

a avaliação do desempenho do que com o sucesso extrínseco (salários e promoções). Os 

resultados são explicados pelo facto da avaliação do desempenho ser directamente 

influenciada pelos comportamentos do próprio e estar sob controlo directo do supervisor 

enquanto que os salários e as promoções estão mais dependentes de condições externas. A 

assertividade apresenta relações diversas com a avaliação do desempenho e com o sucesso 

extrínseco. Por um lado, apresenta uma relação moderada mas negativa com a avaliação do 

desempenho, mas por outro, apresenta uma relação positiva com o sucesso extrínseco. Os 
                                                 
6 O estudo teve por base a leitura de 300 resumos dos quais foram seleccionadas 31 investigações realizadas 
entre 1967 e 2000.  
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meios disponíveis para realizar as avaliações do desempenho afectam os seus resultados. 

Quando são utilizadas entrevistas, a auto-promoção dá uma imagem favorável no entanto 

pode conduzir a resultados opostos na avaliação final, quando o desempenho é difícil de 

verificar (Higgins, Judge, & Ferris, 2003).   

A força ou poder associado a uma táctica de influência é definido como “o grau de 

controlo assumido em torno de uma situação, não deixando espaço ao outro para 

concordar” ou discordar (Tepper, Brown, & Hunt, 1993, p. 1906). Nesta linha, Kipnis & 

Schmidt (1985) sugeriram que as estratégias de influência podem ser agrupadas em três 

categorias, hard, soft e persuasão racional. As estratégias hard “envolvem a autoridade e a 

posição de poder e tendem a ser usadas de uma forma impessoal e manipulativa” (Falbe & 

Yukl, 1992, p. 644). Englobam-se nas estratégias hard a pressão, a assertividade, a 

legitimação e formas particulares de coligação como os apelos às instâncias superiores. A 

troca apesar se ser considerada uma estratégia racional, se usada de uma forma 

manipulativa passa a ser considerada hard. Consideram-se estratégias soft as que recorrem 

ao poder pessoal e à partilha do poder, como a racionalidade, o agrado, a consulta, os 

apelos inspiracionais e os apelos pessoais (Farmer et al., 1997; Van Knippenberg, Van 

Eijbergen, & Wilke (1999); Yukl, Falbe, & Youn, 1993).  

O estudo de Falbe & Yukl (1992) foi o primeiro a testar através da análise de 

incidentes, o uso combinado de diferentes estratégias de influência. De forma global, as 

combinações revelaram-se mais efectivas do que a utilização de apenas uma estratégia. A 

utilização de apenas uma estratégia hard é mais efectiva do que a combinação de duas 

estratégias hard. Já a combinação de uma estratégia soft com uma hard é menos adequada 

do que a utilização de apenas uma soft. A consulta e os apelos inspiracionais são mais 

efectivas quando usadas com subordinados e pares e combinadas com outras estratégias. A 

persuasão racional é mais efectiva se usada em combinação com uma estratégia soft como 

a consulta, os apelos inspiracionais ou o agrado. Torna-se menos efectiva se utilizada 

sozinha ou a par de uma estratégia hard como a pressão, as coligações ou a legitimação. A 

troca revelou-se efectiva se usada de forma não manipulativa e impessoal. As estratégias 

menos efectivas são a pressão, a coligação e a legitimação.     

O uso de estratégias de influência hard ou soft varia em função dos objectivos que 

se pretendem atingir (Kipnis, Schmidt, & Wilkinson, 1980, Yukl, Guinan, & Sottolano, 

1995), dos indivíduos apresentarem baixa ou elevada auto-estima (Raven, 1992), do grau 
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de competência (Van Knippenberg, Van Eijbergen, & Wilke, 1999), do nível de educação 

(Farmer et al., 1997), se a influência recai sobre um grupo ou indivíduo (Guerin, 1995) e 

consoante o estilo de liderança transformacional ou transaccional (Deluga, 1991; Deluga & 

Souza, 1991). Apesar das diferentes razões que podem levar à escolha de uma determinada 

estratégia de influência, a adopção de estratégias soft são preferidas em detrimento das 

hard. O influenciar o comportamento do outro tem subjacente uma adesão voluntária, 

condição indispensável para a emergência da liderança. As estratégias mais hard são 

experienciadas como menos amigáveis levando a um certo desconforto, colocando o outro 

sob pressão (Van Knippenberg & Steensma, 2003; Yukl & Tracey, 1992).  

O estudo de Van Knippenberg & Steensma (2003) mostrou que a expectativa de 

uma futura interacção determina a escolha de estratégias de influência do tipo soft. O 

recurso ao controlo e à coacção podem ser mais utilizadas em interacções curtas do que em 

interacções longas onde se pretende manter relações harmoniosas de trabalho. Indivíduos 

que não esperam ter nenhuma interacção no futuro e que têm a possibilidade de utilizar 

estratégias mais hard, exercem maior controlo sobre o desempenho de uma tarefa. O 

mesmo efeito não acontece quando o indivíduo espera ser confrontado no futuro com o 

outro. Os resultados sugerem que a possibilidade de utilização de uma estratégia de 

influência mais coerciva não conduz necessariamente a um aumento do exercício do 

controlo. Outra variável que parece exercer um efeito mediador na utilização das 

estratégias de influência é o grau de competência percebida. Assim, indivíduos que 

percebem que os seus contributos podem ser úteis e estão interessados em obter sucesso 

nas tarefas, não ficam dependentes de uma possível interacção no futuro. As considerações 

que se estabelecem sobre o tipo de relações laborais que se pretendem manter exerce um 

efeito significativo na escolha de estratégias de influência mais hard ou mais soft.   

Como factores determinantes do uso de estratégias de influência explora-se em 

particular o estilo de liderança (Deluga & Souza, 1991), o nível de educação e o género 

(Barbuto et al., 2007), a utilidade percebida (Steensma, 2007) e a aptidão política 

(Treadway et al., 2007). Por fim apresenta-se a meta-análise conduzida por Barbuto & 

Moss (2006) que sistematiza os determinantes do uso de estratégias de influência. 

Deluga e Souza (1991) compararam a avaliação dos estilos de liderança 

transformacional e transaccional do superior hierárquico através do Questionário 

Multifactor de Liderança (MLQ-5; Bass, 1985b) com as estratégias de influência utilizadas 
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pelos subordinados e avaliadas pelo Profiles Organizational Influencies Strategies – Form 

M (POIS – M; Kipnis & Schmidt, 1982).    

A abordagem racional (negociação e razão) utilizada pelos subordinados está 

positiva e significativamente relacionada com o esforço extra conseguido pelo Comandante 

(Deluga & Souza, 1991). O resultado sugere que quando o Comandante consegue atingir 

os objectivos organizacionais a abordagem racional é mais utilizada pelos subordinados. O 

sentido de auto-eficácia estimula a motivação extra dos subordinados levando-os a sentir 

maior à vontade para utilizar estratégias mais racionais. Já a utilização de abordagens mais 

hard (assertividade, recurso à autoridade superior e coligação) estão negativa e 

significativamente correlacionadas com a satisfação e a eficácia do Comandante. As 

estratégias hard são utilizadas quando se faz uma avaliação mais negativa da satisfação e 

da eficácia. A presença de estratégias hard, potencialmente interpretáveis na cultura militar 

como insubordinação é um sinal de alarme para o comando.     

O clima organizacional apoiante (Clarke & Ward, 2006) funciona como variável 

mediadora entre as estratégias de influência associadas a um estilo de liderança 

transformacional, como a consulta, os apelos inspiracionais e o envolvimento na 

participação em actividade de trabalho. Da mesma forma, as estratégias de influência 

coligação e persuasão associadas a um estilo de liderança transaccional apresentam 

respectivamente efeitos directos e indirectos (mediado pelo clima organizacional apoiante) 

na participação em actividades de trabalho. A participação pode ser encorajada através da 

combinação de estratégias de influência baseadas na persuasão racional, no envolvimento 

na tomada de decisão e criando um clima organizacional apoiante. 

Barbuto et al. (2007) mostraram que o género e o nível de educação apresentam 

efeitos positivos nos estilos de liderança e nas estratégias de influência utilizadas pelos 

líderes. O género enquanto variável isolada não afecta significativamente a utilização do 

estilo de liderança transformacional e transaccional e de estratégias de influência. Já a 

interacção entre o género e o nível de educação apresentam efeitos quer no estilo de 

liderança, quer nas estratégias de influência. O género feminino com maior habilitação 

académica é percepcionado como indivíduos que recorrem mais a comportamentos de 

gestão pela excepção (positiva e negativa), enquanto que o género masculino recorre mais 

a comportamentos transformacionais como a estimulação intelectual, a motivação 

inspiracional, a influência idealizada e a consideração individualizada. A única diferença 
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entre o género e maiores habilitações académicas na utilização das estratégias de influência 

regista-se no género feminino e no recurso à pressão. O género feminino recorre mais 

frequentemente à pressão.  

Uma das críticas apontadas à medida das estratégias de influência é a desejabilidade 

social inerente aos auto-relatos. Por forma a controlar este efeito, Steensma (2007) 

relacionou a frequência de utilização actual de uma determinada estratégia de influência 

com o quanto o sujeito a gostaria de utilizar. Apresentou ainda para as oito estratégias de 

influência catorze resultados possíveis derivados da sua utilização (motivação dos 

subordinados, resistência, auto-estima, bom relacionamento, entre outros). Verificou que a 

utilidade expectável se correlaciona significativamente (r= .81, p< .05) com o uso preferido 

e actual de sete das oito estratégias de influência. A única excepção é na utilização da 

estratégia de consulta. A frequência de utilização actual e preferida da persuasão racional e 

de estratégias mais softs como a consulta e os apelos inspiracionais é maior do que a 

preferência actual e preferida pela troca e por estratégias mais hards como a pressão e o 

recurso a apelos superiores. As correlações registadas entre algumas estratégias de 

influência sugerem as seguintes análises: (1) o agradar pode ser considerado um caso 

especial de troca, quando se lisonjeia alguém em troca da sua cooperação; (2) o recurso a 

referências ou apelos superiores é usado frequentemente como um método de pressão; (3) 

a persuasão racional acrescenta valor às organizações e o seu efeito pode ser maior se 

utilizada a par da consulta; (4) os apelos inspiracionais parecem funcionar ainda melhor se 

o recurso à consulta conseguir extrair os desejos privados dos sujeitos.    

Treadway et al. (2007) mostraram que a aptidão política tem um efeito mediador na 

táctica de influência agradar. Mintzberg (1983) chamou de aptidão política à habilidade 

para exercer influência através do uso da persuasão, da manipulação e da negociação. Estes 

indivíduos são capazes de perceber as motivações dos outros e agir de modo a não revelar 

as suas verdadeiras intenções, evidenciando um comportamento sincero e genuíno 

(Treadway et al., 2007). Quando os supervisores observam nos subordinados 

comportamentos que visam agradar mas denotam baixa aptidão política, o agradar é bem 

recebido. Por outro lado, em sujeitos com elevada aptidão política, o agradar não é 

percebido como uma tentativa genuína. Assim, um maior recurso a comportamentos de 

agradar contribui para uma diminuição do relacionamento. A aptidão política altera a 

percepção e a leitura que se faz do acto de agradar, sendo percebida como um mecanismo 
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para atingir os objectivos pessoais ou como facilitador de um bom relacionamento inter-

pessoal.   

Barbuto & Moss (2006) realizaram uma meta-análise desde 1980 para testar 

antecedentes disposicionais como preditores das estratégias de influência. Os aspectos 

medidos foram a gestão das impressões, o maquiavelismo, a auto-monitorização, o locus 

de controlo, a identidade social, a motivação intrínseca/interna e a motivação 

extrínseca/externa.     

A gestão das impressões relaciona-se com o recurso a apelos superiores, indicando 

que os indivíduos que procuram influenciar os outros e que se preocupam com a sua 

imagem estão mais propensos a recorrer a indivíduos do topo da hierarquia e com maior 

autoridade. O maquiavelismo (desejo de fazer o que for preciso para alcançar o que se 

pretende) relaciona-se com a troca e com a assertividade. Indivíduos com a intenção de 

alcançar objectivos não olhando a meios, utilizam mais a troca e a assertividade para 

influenciar os outros. A auto-monitorização e a estratégia de agradar estão correlacionadas, 

indicando que os indivíduos capazes de adaptar as suas atitudes e comportamento à 

situação são mais capazes de usar a adulação, o lisonjeio ou elogio quando pretendem 

influenciar os outros. O locus de controlo (elevados valores representam locus de controlo 

externo) está negativamente correlacionado com a racionalidade. Indivíduos com crenças 

disposicionais elevadas são menos capazes de persuadir os outros, enquanto que os que 

apresentam locus de controlo interno utilizam de forma mais adequada a racionalidade para 

influenciar os outros. A identidade social está negativamente relacionada com a 

assertividade e com o recurso aos apelos superiores. Indivíduos com uma afiliação a um 

grupo estão menos disponíveis a recorrer à assertividade e aos superiores. A motivação 

extrínseca está positivamente relacionada com o acto de agradar e com a troca. Indivíduos 

motivados externamente são mais propensos a lisonjear e a oferecer recursos tangíveis ou 

sociais para influenciar os outros (Barbuto & Moss, 2006).      

A constatação de que as diferentes estratégias de influência não englobam os 

diferentes comportamentos que um Comandante pode adoptar na relação com os outros e 

consigo próprio, justifica que se aborde a taxionomia de comportamentos proposta por 

Yukl & Nemeroff (1979) e os trabalhos que se referem à auto-gestão7 e à auto-liderança8. 

                                                 
7 Do Original: Self-Management. 
8 Do Original: Self-Leadership. 
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Dois grandes contributos para o conhecimento actual dos comportamentos de 

liderança foram desenvolvidos pelas universidades de Ohio e de Michigan (Van Fleet & 

Yukl, 1986). A abordagem de Ohio teve como maior contributo a identificação de 

comportamentos orientados para a tarefa9 (que incluem o planeamento, a coordenação e a 

direcção) e orientados para a manutenção do comportamento10 (que incluem a simpatia, a 

abertura à comunicação e a participação). Segundo esta abordagem é assumido que 

elevados graus em ambos os comportamentos caracterizam o estilo de liderança mais 

apropriado. Esta assumpção é refutada por estudos que mostraram que os efeitos dos 

comportamentos do líder nos resultados são condicionados pela situação, que o estilo 

elevado-elevado em ambos os comportamentos não é universalmente o melhor (Larson, 

Hunt, & Osborn, 1976; Nystrom, 1978, citados por Van Fleet & Yukl, 1986, p. 2).  

Os estudos de Michigan estabelecem que os melhores supervisores são os que se 

focalizam nos problemas pessoais dos seus subordinados (comportamentos de apoio), 

sendo capazes de construir grupos de trabalho sólidos e estabelecendo objectivos elevados 

(metas e desempenhos elevados). Apesar de ausência de consenso sobre quais os melhores 

comportamentos de liderança, as categorias mais usadas foram a «consideração» versus 

«comportamentos orientados para a tarefas» ou a «orientação para as relações» versus 

«orientação para as tarefas». O carácter demasiado generalista destas duas grandes 

categorias sobre a diversidade de comportamentos utilizados pelos líderes levou Yukl e 

colaboradores (Van Fleet & Yukl, 1986; Yukl, 1981; Yukl & Nemeroff, 1979) a propor 

uma taxionomia composta por 23 comportamentos (Tabela 3.2) operacionalizada através 

do Inventário de Comportamentos de Gestão11(ICG).  

Os comportamentos apresentados não são específicos de uma organização ou de um 

contexto em particular e a importância das dimensões varia de situação para situação. As 

categorias são conceptualmente distintas umas das outras, mas não completamente 

independentes. A resolução de um incidente ou problema pode envolver mais do que uma 

categoria comportamental. A taxionomia auxilia na identificação, classificação e 

categorização de construtos provenientes de observações, incidentes críticos e análises de 

conteúdo (Van Fleet & Yukl, 1986). Engloba doze comportamentos relativos à relação e à 

motivação dos subordinados directos.  

                                                 
9 No Original: Initiating structure. 
10 No Original: Consideration. 
11 No Original: Managerial Behavior Survey (MBS). 
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TABELA 3.2 – Definição de Comportamentos de gestão. (Adaptado de Van Fleet & Yukl, 1986, pp 38-39) 

Enfatizar/realçar o 
desempenho 

O grau em que o líder enfatiza a importância do desempenho dos subordinados e 
os encoraja a esforçar mais. 

Demonstrar 
consideração 

O grau em que o líder é amigável, apoiante e considera os contributos dos 
subordinados. 

Aconselhar na carreira 
O Grau em que o líder aconselha os subordinados na progressão das suas 
carreiras, encorajando-os a desenvolver as suas aptidões. 

Inspirar os 
Subordinados 

O grau em que o líder estimula o entusiasmo entre os subordinados para o trabalho 
de grupo e constrói confiança para alcançar os objectivos 

Providenciar 
reconhecimento e 

louvor 

O grau em que o líder providencia o reconhecimento e louvor apropriado aos 
subordinados que demonstrem bom desempenho e aprecia as contribuições 
relevantes dos subordinados.  

Recompensar 
Contingentemente 

O grau em que o líder recompensa os desempenhos dos subordinados com 
benefícios tangíveis, tais como pagamento extra, promoções, melhor horário de 
trabalho, mais tempo livre e melhores tarefas.  

Clarificar o papel de 
trabalho 

O grau em que o líder informa os subordinados sobre os seus deveres e 
responsabilidades, clarifica as regras e os planos e diz aos subordinados o que 
espera deles.  

Estabelecer Objectivos 
O grau em que o líder sozinho ou em conjunto com os subordinados objectivos 
específicos, desafiantes mas realistas.     

Treinar e Aconselhar 
O grau em que o líder fornece o treino e o aconselhamento necessário ou indica 
alguém para o fazer.   

Disseminar 
Informação 

O grau em que o líder mantém os subordinados informados acerca das decisões, 
eventos ou acontecimentos que afectam os seus trabalhos. 

Encorajar a 
participação na decisão 

O grau em que o líder consulta antes de tomar as suas próprias decisões e permite 
que as suas decisões sejam influenciadas pelos subordinados. 

Delegar 
O grau em que o líder delega responsabilidade e autoridade aos subordinados e 
permite que determinem com realizar o seu trabalho.  

Planear 
O grau em que o líder planeia como organizar e programa o trabalho, coordena 
tarefas de trabalho e lida com potenciais problemas. 

Inovar 
O grau em que o líder olha para novas oportunidades, propõe novas actividades e 
apresenta novas ideias para reforçar a unidade do trabalho.   

Resolver Problemas O grau em que o líder age em tempo para lidar com problemas graves. 

Facilitar o Trabalho 
O grau em que o líder providencia apoios, equipamento, serviços adicionais ou outro 
tipo de recursos aos subordinados para realizarem o trabalho de forma eficiente. 

Monitorizar as 
operações 

O grau em que o líder se mantém informado sobre as actividades e supervisa o 
desempenho dos subordinados.  

Monitorizar o meio 
O grau em que o líder se mantém informado sobre eventos externos com 
repercussões para o seu trabalho. 

Representar a unidade 
O grau em que o líder promove a defende os interesses da unidade e age de modo 
a obter os recursos necessários dos superiores, pares e externamente.  

Facilitar a cooperação 
e o trabalho de equipa 

O grau em que o líder enfatiza o trabalho de equipa e promove a cooperação, a 
coesão e a identificação com o grupo.   

Gerir Conflitos 
O grau em que o líder desencoraja lutas e atritos desnecessários entre os 
subordinados e os ajuda a lidar com os conflitos de forma construtiva.   

Criticar 
O grau em que o líder critica comportamentos dos subordinados que são 
inaceitáveis para a organização, tem coisas positivas para dizer e dá oportunidade 
que os subordinados se expliquem.  

Aplicar/Administrar a 
Disciplina 

O grau em que o líder toma decisões disciplinares apropriadas para líder com os 
subordinados que violam as regras, desobedecem às ordens ou apresentam de 
forma sistemáticos desempenhos fracos.  
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As abordagens anteriormente analisadas estão muito focadas em mecanismos 

externos de controlo e influência, negligenciando aspectos do auto-controlo organizacional 

e dos processos de auto-influência. Os sistemas de auto-influência são um ponto central 

nas práticas de gestão organizacional pelos benefícios que acarretam para a organização e 

para a realização individual. Como Manz refere “sobrevalorizar o controlo externo, pode 

levar a comportamentos disfuncionais dos empregados: comportamentos burocráticos 

rígidos que são recompensados pelo sistema de controlo” (1986, p. 587). As teorias 

organizacionais relativas a mecanismos de controlo interno do sujeito referem-se a 

conceitos como a regulação do self, a gestão do self (Manz & Sims, 1980) e a liderança do 

self (Manz, 1986) integrando noções de auto-regulação (Slocum & Sims, 1980), auto-

controlo (Bandura, 1969; Mahoney & Arnkoff, 1978) e da teoria da aprendizagem social 

de Bandura (1977). Para estas abordagens cada indivíduo tem um sistema de auto-controlo 

interno capaz de se auto-avaliar, recompensar e punir.  

A regulação do self é o nível mais básico de auto-influência, utiliza actividades de 

auto-observação, auto-avaliação e auto-reacção assumindo a existência de padrões de 

referência mas dando pouca atenção à sua fonte (Loke & Latham, 1990).  

A gestão do self sugere um processo em que o sujeito quando confrontado com 

respostas alternativas pode “determinar o que deve ser feito e como deve ser feito, sendo 

capaz de alterar o seu padrão de respostas ao longo do tempo” (Mills, 1983, p. 446). O que 

não quer dizer que na liderança formal haja uma ausência de auto-regulação. A auto-

observação do próprio comportamento fornece a base para a auto-avaliação e para o auto-

reforço (Manz & Sims, 1980). Os trabalhos referentes à auto-gestão centram-se na 

adaptação de estratégias de auto-controlo relativos à resolução de problemas (Luthans & 

Davis, 1979, Manz & Sims, 1980, 1981) sendo de destacar a auto-observação, o 

estabelecimento de objectivos, estratégias de sugestão, auto-reforço, auto-punição e ensaio 

(Mahoney & Arnkoff, 1978). Manz (1986) constata que “as estratégias de auto-gestão 

requerem reforço externo para terem continuidade” (p. 588) e são usadas como estratégias 

comportamentais para o indivíduo alcançar os objectivos estabelecidos por terceiros, o que 

viola o pressuposto do auto-controlo activo do sujeito.  

Manz (1986) conceptualiza a auto-liderança como uma nova perspectiva de auto-

influência onde cabe ao sujeito lidar com as tarefas desafiantes e gerir o trabalho que 

necessita ser realizado mas que não é naturalmente motivante. O autor sugere a existência 
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de três elementos críticos subjacentes à noção de auto-liderança que a distingue da auto-

gestão: (1) atribuição de valor intrínseco aos padrões estabelecidos externamente, não se 

restringindo aos comportamentos ou estratégias cognitivas que reflectem apenas o que é 

preciso fazer para os alcançar; (2) incorporação da motivação intrínseca e de sentimentos 

de auto-eficácia e competência no trabalho, na linha da teoria da avaliação cognitiva de 

Deci (1975) e Deci & Ryan (1980) e da teoria da auto-eficácia de Bandura (1977, 1982); e 

(3) recurso a estratégias adicionais para o auto-controlo.  

As estratégias da auto-liderança contemplam as estratégias de auto-regulação e de 

auto-gestão e são geralmente divididas em três categorias (Manz & Neck, 2004): (1) 

estratégias focalizadas no comportamento (auto-observação12, estabelecer objectivos a si 

próprio13, auto-reforço14, auto-crítica15, auto-espectactiva16, e ensaio17) (Cohan, Chang, & 

Ledford, 1997); (2) estratégias naturais de recompensa18 envolve estruturar os aspectos 

mais agradáveis de uma tarefa ou actividade de modo a torná-la naturalmente 

recompensante, bem como moldar as percepções que se tem de uma actividade 

focalizando-se nos aspectos recompensadores inerentes; e (3) estratégias modelo de 

pensamento constructivo19 (por exemplo, auto-análise e internalização de crenças pessoais 

construtivas, imagem mental de resultados com sucesso, e falar consigo próprio) (Manz & 

Neck, 2004; Neck & Manz, 1992, 1996).  

As duas primeiras estratégias procuram salientar os mecanismos primários da 

motivação intrínseca, isto é, forçar sentimentos de competência e autodeterminação A 

utilização destas três estratégias cognitivas tendem a facilitar a construção de modelos de 

pensamento com impacto positivo no desempenho.  

                                                 
12 Consiste em estar atento ao seu comportamento, observando as suas actividades e o seu desempenho no 
grupo por forma a identificar o quando e o porquê da ocorrência de determinados comportamentos que levam 
à adopção de medidas correctivas. 
13 Passa por estabelecer objectivos específicos desafiantes ainda não alcançados. 
14 Consiste em reforçar-se a si mesmo, sempre que tenha alcançado o que se propôs. 
15 Consiste em reflectir sobre comportamentos adoptados que o grupo não aceitou de modo a reduzir 
comportamentos indesejáveis. 
16 Consiste em pensar e convencer-se que vai correr tudo bem, esperando elevados desempenhos. 
17 Consiste em procurar novas tarefas, experimentar e começar as actividades pensando na forma de as 
alcançar. 
18 Do Original: Natural reward strategies. 
19 Do Original: Constructive thought pattern strategies. 
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O treino de estratégias de auto-liderança ajuda os indivíduos a interiorizar técnicas 

de auto-influência que estimulam a motivação intrínseca e libertam o sujeito da regulação 

externa. O envolvimento activo dos indivíduos nas organizações diminui o recurso a estilos 

de liderança mais “musculados”.   

 

 

 


