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• Gestão e liderança

• Perspectivas sobre capacidades interpessoais

- Traços, comportamentos, contingência

• Os vários modelos de liderança

• Uma perspectiva do poder

• Partilhar aumenta o poder

• Tácticas para influenciar outros

Influência (liderança) e poder

Amílcar Ramos: ISCTE-Business 

School

2

Uma perspectiva geral do tema
Um modelo do processo de influência
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Porquê estudar o processo de influência?

• Gerir depende da capacidade de influenciar outros

(colegas, subordinados, superiores, pessoas

exteriores à organização)

- Recursos, transformação, resultados

• Compreender os vários modelos ajuda a: -

- Escolher a perspectiva adequada ao contexto (líder)

- Identificar perspectiva e decidir resposta (subordinado)

• Comprender assunções ajuda a questionar as 

perspectivas e considerar alternativas mais

adequadas com o contexto
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Gerir e influenciar

• Os gestores apenas fazem o seu trabalho -
acrescentar valor aos recursos - através da sua
influência sobre os “outros”

Quatro direcções de influência
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Uma visão geral das teorias de liderança

Teorias de tipo IV

- Tannembaum

- Path Goal Theory

- Hersey e Blanchard

Teorias de tipo II

- Kurt Lewin

- Blake Mouton

Compor-

tamentos

Teorias de tipo III

- FiedlerTeorias de tipo ITraços

ContingenciaisUniversais

Problema da eficácia

do líder foi tendo 

várias respostas… Transformacional…
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Modelos dos traços

• Assunção: algumas pessoas têm certas 
características pessoais que os tornam 
eficazes
- Visão, capacidade de decisão, optimismo, energia, 
dominância, auto-confiança, persistência, resistência ao 
stress, tolerância à ambiguidade, ambição, desejo de 
assumir responsabilidades, cooperação...

• Limitações
- Número de factores; efeito de outras variáveis, efeito do 
contexto...

• Contribuições
- Alguma evidência da relação com eficácia (Yukl, 2001)

- Utilização como critérios de selecção



Slide 1

Amílcar Ramos: ISCTE-Business School 4

Amílcar Ramos: ISCTE-Business 

School

7

Estudos de Kurt Lewin

Comportamentos do líder

• Autocrático: Decide unilateralmente, impõe métodos de 

trabalho, limita o conhecimento do objectivo

• Democrático: Envolve o grupo na tomada de decisão, deixa

o grupo determinar os métodos de trabalho, dá a conhecer

os objectivos gerais e feedbak positivo

• Laissez-faire: Dá inteira liberdade aos elementos do grupo, 

fornece os meios necessários, participa apenas para

responder a questões e não dá feedback
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Modelos comportamentais

The organisation structure at Multi-show Events

• Identificam duas categorias de comportamento

-Ohio State University model (Feishman, 1953):

- “Initiating structure”: padrão de comportamento do líder 
que enfatiza o desempenho no trabalho para conseguir atingir 
os resultados de produção

- atribuição de tarefas específicas, definição de 

padrões de desempenho, calendarização...

- “Consideration”: padrão de comportamento do líder que 
evidencia sensibilidade ao relacionamento e às necessidades 
sociais dos subordinados

- expressar apreciação, ajuda, proximidade...

-University of Michigan model (Likert, 1961): Análogo 

• Efeitos no desempenho inconclusivos...
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Modelo de Blake and Mouton (1964)
Identifica várias combinações ou estilos de liderança

The managerial grid

Blake and Mouton (1964)
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Modelos situacionais (ou contingenciais)

• Modelos baseados nos traços ou nos

comportamentos ignoram o contexto e dão

prescrições “universais”

• Modelos situacionais sugerem que a 

influência eficaz depende da

compatibilidade com as circunstâncias, 

com a situação de liderança

- Tarefa, contexto, subordinados ... 
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O Modelo de Fiedler

Desempenho do grupo depende da situação e do 

estilo (traços) do líder

• Relações entre o líder e os membros: grau de 

confiança e de respeito que os subordinados têm pelo líder

• Estruturação da tarefa: 

grau em que a definição do trabalho dos elementos do grupo

está formalizada

• Poder estatutário do líder:

grau de poder real que o líder tem (despedir, recrutar, 

promover, aumentar salários e outras recompensas ...)
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A eficácia do líder (Fidler)
Combinação entre os estilos do líder (Traços: 

orientação tarefa ou orientação relações humanas; 

escala LPC), e as variáveis da situação:

RLM           +   +  +        +   - - - -

ET             +     +   - - +   +   - -

PEL            +   - +        - +   - +        -

D
e

s
e

m
p

e
n

h
o

Forte

Fraco
Favorável Moderada Desfavorável

O.Tarefa

O. RH

(Bartol,1998)
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Modelo de Hersey e Blanchard

• Maturidade dos subordinados (variável da situação)

Grau de capacidade e vontade dos subordinados em 

executar uma tarefa específica (competência e confiança

dos subordinados)

• Qual o comportamento do líder?

Mais orientado para a tarefa ou para as relações

humanas?

(combinação destas duas dimensões para encontrar o 

estilo do líder mais adequado à situação...)

Líder/Subordinados Pai/Criança
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A eficácia do líder

Estilos do Líder (E1, E2, E3 e E4)

D
el
eg
ar

Pa
rt
ic
ip
ar V

ender

D
izer

E1: Dizer: Define tarefas e diz o que fazer, como, quando, onde...

E2: Vender: Líder dá orientação e apoio aos subordinados

E3: Participar: Líder e subordinados repartem tomada de decisão

E4: Delegar: Líder dá fraca orientação de tarefa e fraco apoio

-- Comportamento de Tarefa ++

++Maturidade dos subordinados --

+
+
C
. R
e
l. H

u
m
a
n
a
s
--

E3       E2

E4                                               E1
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Modelo de Vroom

Comportamento do líder deve ajustar-se à estrutura da

tarefa (rotineira ou não) 

Decide: Decide sozinho e comunica ao grupo

Consulta individual: Apresenta o problema individualmente aos

elementos do grupo, guarda sugestões e decide

Consulta ao grupo: Apresenta o problema numa reunião aos

elementos do grupo, guarda sugestões e decide

Facilitador: Age no grupo como facilitador, define o problema e os
limites da decisão

Delega: Permite ao grupo decidir nos limites definidos
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“Path-goal model”
Como influenciar positivamente a motivação e satisfação do 

subordinado: actuar na percepção dos objectivos de trabalho e vias para

atingi-los!

• Directivo: Dá a conhecer o que é esperado do subordinado, 

orienta os métodos, clarifica padrões de avaliação e de 

recompensas

• Apoio: Consideração pelo bem-estar dos indivíduos, fazendo

pequenas coisas para tornar o trabalho mais agradável e 

melhorar relações no grupo

• Participativo: Consulta subordinados, encoraja sugestões e 

considera as suas opiniões na decisão

• Orientação Excelência: Fixa objectivos desafiantes, espera

níveis de excelência dos subordinados e desenvolve a auto-

confiança
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Eficácia do líder

O comportamento eficaz do líder depende de factores

contingenciais (contextuais e subordinados)

Comp. do líder

• Directivo

• Apoio

• Participativo

• Excelência

Resultados

• “Performance”

• Satisfação

Factores contextuais

• Estrutura da tarefa

• Autoridade formal

• Grupo de trabalho

Subordinados

• “Locus of control”

• Experiência

• Capacidade

Expectativas

• E        D

• D        R

• V
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Path-Goal Theory

(Diz o que espera, dá orientação específica,

pede aos subordinado para seguir regras, 

calendariza e coordena o trabalho)

(Define objectivos e metas ambiciosas,

procura melhorias no desempenho, enfatiza

excelência, mostra confiança nos 

subordinados atingirem elevados padrões)

(Trata subordinados como iguais,

evidencia respeito pelas suas

necessidades e bem-estar, 

cria clima amigável no trabalho)

(Consulta os subordinados, 

toma em consideração 

as suas opiniões)
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Tannembaum and Smith “continuum”of

leadership behaviour

Robert Tannembaum and Warren Schmitdt, 1973

Comportamento

reflecte 3 forças

Gestor (líder):

-Personalidade

-Valores

-Crenças sobre 

participação e 

confiança nos 

subordinados 

Subordinados:

-Independência, 

tolerância  à

ambiguidade, 

conhecimento, 

expectativas…

Situação:

-Normas, 

dimensão e 

eficácia grupo, 

natureza do 

problema…
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Situações que favorecem um estilo participativo

ou um estilo directivo e modelo de Adair

Manter

o grupo

Cumprir

a tarefa

Satisfazer

necessidades

individuais

Funções:
• Defining the task

• Planning

• Briefing

• Controlling

• Evaluating

• Motivating

• Organising

• Providing na example

Papel 

do líder

Adair`s model of leadership functions (1997)
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Líder Transformacional

• Transaccionais: Motivam os subordinados para um 

desempenho a níveis esperados (normais)

• Transformacionais: Motivam os indivíduos para um 

desempenho para além dos níveis normalmente

esperados

- concentração mais em objectivos e missões elevadas -

intrínsecos- “achievement”, realização pessoal, do que em 

objectivos extrínsecos: segurança

- promoção da auto-confiança nas capacidades dos 

subordinados para se atingir, em cooperação com o líder, 

aquelas missões elevadas
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Líderança e ciclo de vida
Transaccional

Esforço nomal

dos subordinados

Desempenho

normal

Transformacional

Esperada motivação para

“dar o litro”,esforço extra

Desempenho para além

das normais expectativas

Ciclo de vida da organização Tipo de liderança

• Entrepreneurial                                     Transformational

• Collectivity Transactional

• Formalization/control                            Transactional

• Elaboration of structure                        Transformational

CARISMA, VISÃO, ESTÍMULO INTELECTUAL…
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A perspectiva do poder

• Poder legítimo
- relacionado com a posição hierárquica na organização

• Poder de atribuir recompensas
- em dinheiro, trabalho mais interessante, tempo de lazer

• Poder coercivo

- reprimendas, outro trabalho, despedimento

• Poder referencial (carismático, exemplo a seguir)

- Características do líder atractivas para o subordinado

• Competência

- conhecimento técnico e administrativo (skills)

Influência depende do poder da pessoa

As fontes de poder (French and Raven, 1959)  e reacções…
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Fontes de poder pessoais e posicionais

Hales (2001)
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Aumentar o poder, repartindo-o…

Três linhas de poder que o gestor utiliza (Kanter, 1979)

• Recursos

- dinheiro ou outros para apoiar… (e ser apoiado…)

• Informação

- sobre o que está a acontecer, oportunidades…

• Suporte/apoio

- face a gestores de nível superior…

. Necessidade de aprovação para decisões não rotineiras

. Relação do trabalho com prioridades da organização

. Oportunidades para contactos externos

. Oportunidades para contactos com gestores de topo

Gestores

afectam o

poder dos 

subordinados
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Tácticas para influenciar outros 

• Persuasão racional - argumentos lógicos…

• Apelo inspiracional – apelo a ideais, a valores …

• Consulta – no planeamento e estratégia de mudança desejada…

• Sedução – Antes de pedir alguma coisa…

• Troca – transaccional, reciprocidade mais tarde…

• Apelo pessoal – lealdade, amizade…

• Aliança – ajuda de outros para persuadir…

• Apelo à legitimidade – autoridade, consistência com regras..

• Pressão – recurso a ameaças ou persistência…

Yukl and Falbe(1990)
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Influenciar através de redes

Manter relacionamento com outros para
intercâmbio e ajuda no trabalho, carreira. As 

redes de:

• Profissionais – Interesses profissionais comuns, grupos
formais ou informais…

• Poder privilegiado – Apenas por convite…

• Ideológico – promover objectivos políticos ou valores…

• Orientado – partilha de valores comuns…

• Estratégico – desenvolvimento de relações com pessoas de 
outras organizações…
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Características organizacionais chave

The corporation of the future

• Network, network, network (tecnologia permite relações com clientes, 

fornecedores, parceiros, trabalhadores; rapidez e produtividade)

• Focus on the costumer (Deixar os clientes chave determinar a estratégia, 
sabem melhor o que precisam do que a empresa)

• Buy smart (aquisições de activos intelectuais e produtos de nova geração)

• Team up for sucess (Criar alianças com parceiros na base da confiança e 

vantagens mútuas no curto e longo prazo)

• Share the wealth (Utilizar “stock-options plans” para compensar e manter 

trabalhadores chave)

• That personal touch (Gestores devem gastar tempo na comunicação cara-

a-cara com empregados e outros “stakeholders”)

Business Week: august 31, 1998
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Carlos Ghosn as a Leader
CEO da Nissan-Renault , 2007, « cost Killer »

� Clarity of Vision

� Hands-on

� Data Driven « No pre-conceived Idea »
� Consistent  « say what you think and do what you say »
� Demanding but Respectful

� Listening but Deciding

� Set example by his own behavior

� Communicate clearly

� Insists on concreteness

� Insists on Time factor

Lema: "garantir que a estratégia e as prioridades de cada empresa estejam 

claras. Quando se trabalha em conjunto, o resultado sai melhor".
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Criar cultura de confiança

Credibilidade (honestidade e competência)

Consistência (acções e valores); Lealdade e abertura

Como construir confiança?

– Abertura (informação)

– Partilha de sentimentos

– Mostrar consistência

– Cumprir promessas

– Manter confidências

– Demonstrar competências
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Conclusão

• Modelos de influência permitem analisar as práticas 
correntes e avaliar adequação à situação

• Permitem questionar assunções e clarificar o que 
de facto se pretende com as várias perspectivas

• São adequadas ao contexto, que alternativas 
poderiam funcionar melhor?

• Ajuda a reflectir na ideia de partilha do poder para 
aumentar o poder, na perspectiva situacional ou 
contingencial


