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RESUMO 
 

 
 

O objetivo central deste estudo é analisar a liderança em clínicas de odontologia e a sua 

relação com a satisfação com a supervisão. A amostra é constituída por 102 participantes de 

clínicas Odontológicas brasileiras. A abordagem exploratória é quantitativa em que o 

questionário inclui o  Multidimensional Leadership Questionnaire que mede a liderança 

transformacional, transacional e lassez-faire, a dimensão da satisfação com a supervisão 

do Job Descriptive Index e variáveis demográficas e profissionais. Os resultados mostram que 

as chefias dos cirurgiões dentistas têm mais comportamentos de Liderança Transformacional 

do que outro tipo qualquer de liderança e que a satisfação com a supervisão é identica em 

todos os tipos de liderança. Os homens sentem-se mais intelectualmente estimulados,  há 

diferenças geracionais com os mais jovens (menor perceção de comportamentos carismáticos 

e de consideração pessoal) e com os que estão em plena vida ativa reportando 

comportamentos de laissez-faire das chefias, assim como ausência de inspiração 

motivacional. Os dados parecem indicar que os profissionais parecem valorizar terem algum 

tipo de liderança (transformacional ou transacional), sendo que a transformacional está mais 

relacionada com a satisfação com a supervisão. Sendo a liderança um aspeto crucial para o 

sucesso das organizações, com este estudo pretende-se contribuir para a investigação no setor 

e para a competitividade destas organizações. Apresentam-se as limitações e pistas para futura 

investigação. 

  

  

  

 

 

 

  

Palavras-chave: Liderança Transformacional, Liderança Transacional, Satisfação com a 

supervisão, Odontologia, Brasil. 
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ABSTRACT 

 

 

 
 

 

The main goal of ths study is to analyze the leadership in dental clinics and their relationship 

with satisfaction with supervision. The sample consists of 102 participants from Brazilian 

dental surgeons. The methodological approach is exploratory and quantitative, in which is 

used a questionnaire that includes the Multidimensional Leadership Questionnaire that 

measures transformational, transactional and lassez-faire leadership, the dimension of 

satisfaction with the supervision of the Descriptive Index of Work and demographic and 

professional variables. Results shown that dental surgeons supervisors use more 

Transformational Leadership behaviors than other types of leadership behaviors, and 

satisfaction with supervision is identical in all types of leadership. Men are more intellectually 

stimulated. There are generational differences with younger men (lower perception of 

charismatic performance of their supervisors and personal consideration from them) and with 

those who are in the middle of working life reporting laissez faire behaviors, as well as poor 

inspirational motivation. The data seem to indicate what professionals appear to value some 

kind of leadership (transformational or transactional), and the transformational has a stronger 

relation with satisfaction with supervision. Being leadership crucial for organizational 

success, this study aims o contribute to research in the odontology sector and to these 

organisationations competitiveness. Limitations and clues for future research are presented 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Key-words: Transformational Leadership,Transational Leadership, Supervision Satisfaction, 

Odontology, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho por ser considerado um dos elementos mais relevantes socialmente, uma vez 

que garante a subsistência e oferece dignidade às pessoas, também dá sentido à vida 

(Bitencourt, Onuma, Piccinini, Moreira & Severo, 2014). Por isso  o crescente interesse pelo 

tema da liderança pode ser representado peloexponencial aumento de publicações . 

A problemática da investigação concentra-seno estudo da liderança num grupo de 

profissionais de saúde que é treinado para trabalhar tecnicamente bem, enquanto prefissional 

isolado: osCirurgiões Dentistas. Neste setor, apesar do treino dos profissionais seja a sua 

atuação num paciente, frequentemente são empreendedores e criam o seu próprio emprego e o 

emprego a outros profissionais da sua área e com a sua mesma formação em clínicas.  

Há poucos estudos em Odontologia, e as pesquisas encontradas na área de saúde é no 

setor de enfermagem. Esta falta de investigação e informação faz deste estudo um tema 

pertinente de investigação.  

Os objetivos deste trabalho são identificar as percepções que  os Cirurgiões 

Dentistastêm da liderança,conhecer a satisfação dessesprofissionais com a supervisão e aferir 

se há uma relação entre ambas. 

A liderança pode ser entendida como uma solução para combinar o esforço de todas as 

pessoas, de modo a atingir o sucesso, através de um processo de influência e de coordenação 

de um grupo (Hogan, & Keiser, 2005). Deverá satisfazer três condições: a presença de um 

grupo de uma ou mais pessoas, uma tarefa em comum e uma clara distinção dos papéis e das 

responsabilidades. Desta forma, a liderança para ser representativa deve incluir os traços de 

personalidade do líder, os seus processos cognitivos, a natureza da interação com os 

colaboradores e o contexto (Vroom & Yago, 2007). 

Na área da saúde, os profissionais identificam como maior causa de satisfação no 

trabalho a oportunidade de ajudar os clientes, assim a qualidade de relação estabelecida entre 

o profissional e o cliente é fulcral para a satisfação do profissional (Carlotto, 2009). Por vezes 

a sobrecarga de trabalho e os conflitos éticos fazem com que o profissional se distancie dos 

clientes, o que vai provocar um sentimento de insatisfação no trabalho (Rosa & Carlotto, 

2005). 



2 
 

O líder tem um papel central no processo de satisfação dos colaboradores (Batista, 

Kilimnik, & Neto, 2016), sendo que uma equipa satisfeita será mais empenhada na 

prossecução dos objetivos (Bass, 1993). Um fator com grande impacto no nível de satisfação 

é a adoção de um estilo de comunicação adequado (Batista et al., 2016). 

No contexto das clínicas odontológicas,é necessário compreender que o líder, aliado ao 

incentivo económico, deve conseguir proporcionar desafios profissionais e deve saber 

valorizar e reconhecer o trabalho dos colaboradores (Modaffore & Filho, 2005).A satisfação 

dos trabalhadores está muito relacionada com a comunicação. Assim, os colaboradores devem 

saber e compreender os objetivos da clinica e saber o trabalho queo líder espera que façam 

(Teixeira, 2005). Porém, deve ter-se em conta que a criação e manutenção de uma equipa de 

trabalho não é uma tarefa fácil para os Cirurgiões dentistas, pelo que é de extrema 

importância que o dentista estabeleça uma comunicação adequada com a equipa e que 

empatize com os colegas em prol de uma boa relação (Clasen, 2000). 

A satisfação do colaborador e do cliente está relacionada, pelo que se a clínica pretende 

que os clientes fiquem satisfeitos, deve ter em conta a satisfação dos funcionários (Gosling, 

Souza & Araújo, 2006). 

No primeiro capítulo, procedeu-se a uma revisão da literatura existente sobre a 

problemática em estudo. Neste sentido, inicialmente, foi abordado o conceito de liderança, 

mais concretamente a sua evolução histórica e pertinência enquanto variável de estudo por 

diferentes autores. Num segundo momento são abordadas a liderança carismática e  

transformacional, sendo esta última a que, mais tarde, tentaremos identificar se é reconhecidas 

pelos profissionais em estudo. Num segundo capítulo foi abordado o conceito de satisfação 

segundo vários autores, bem como abordadas as principais teorias relativas à ela. No terceiro 

capítulo foi feito uma abordagem metodológica no qual foi apresentado o setor de estudo 

assim como os objetivos do estudo,seleção da amostra,as variáveis de estudo,os instrumentos 

utilizados,a recolha dos dados ea análise estatística dos dados.No quarto capítulo 

apresentamos e analisamos os dados obtidos a partir da correlação liderança e satisfação. E 

finalmente, apresentamosas conclusões, as limitações e efetuamos propostas de 

continuuidade.
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CAPÍTULO I - LIDERANÇA 
 

 

Lara (2012) em estudo empírico sobre a importância do líder nas organizações, nos 

fala que as livrarias estão abarrotadas de teorias sobre a liderança, no entanto não se chegou a 

um conceito comum.Sendo o tema largamente abordado nas áreas de psicologia, sociologia, 

história , política e estudos organizacionais, tais estudos têm fundamentos epistemológicos 

controversos e diferenciados(Hunt, 1999, citado por Faria & Meneghetti, 2011). 

Lara (2012,citando Bennis e Nanus, 1985, p.5) acrescenta: “como o amor, a liderança 

continuou a ser algo que todos sabiam que existia, mas ninguém podia definir”. 

Como se pode perceber, a palavra carrega em sua essência uma infinidade de 

significados, cuja natureza e exercício tem sido buscados pelo homem ao longo da história, 

dando origem a uma frutificante fonte de pesquisas. 

O fato é que liderança agrega valor, é requerida em vagas para emprego e está presente 

no meio empresarial, sendo sinônimo para sucesso. 

A seguir apresentamos o conceito e as definições de liderança encontradas na 

literatura, assim como demonstraremos, nos subcapítulos, as teorias da liderança e, mais 

especificamente, os estilos de liderança transformacional e transacional. 

 

 

1.1 CONCEITO 

 

A liderança apresenta-se como um conceito que desde os primórdios tem levantado o 

interesse de inúmeros investigadores, tendo-se pautado por uma série de definições e 

dificuldades conceptuais (Fiedler, 1967). Embora o objetivo primordial deste estudo não seja 

o conceito de liderança propriamente dito, mas sim analisar a liderança e sua relação com a 

Satisfação dos  Cirurgiões Dentistas  em Clínicas odontológicas Brasileiras e também de que 
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forma as características de um líder influenciam esses profissionais.Por esse facto, é relevante 

compreender em que consiste a liderança propriamente dita. 

Tal como refere Bass (1990), a quantidade de pessoas que tentam definir liderança 

supera as suas próprias definições, o que dificulta ainda mais a compreensão deste conceito 

que por si só levanta inúmeras questões e deixa outras tantas por responder. Uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema permitiu perceber a existência de várias definições. A partir da 

palavra-chave liderança, encontramos autores e estudos empíricos que abordam o tema 

(Tabela 1). 

Percebemos que nas definições acima, os autores apontam progressivamente para uma 

mesma direção, perpassando o conceito de liderança desde relação operacional entre 

membros de um grupo a processo de influência, encorajamento, fenômeno interpessoal ou 

capacidade para suscitar o entusiasmo, voluntariamente, de grupos ou pessoas. 

Naturalmente a ideia do conceito básico de subordinação foi cedendo espaço à visão 

de uma liderança em que a capacidade de interação com uma série de indivíduos (equipe) 

busca estimular não só a conquista de resultados, mas também o envolvimento e o 

autodesenvolvimento. 

Peter Drucker (1946) já afirmava que uma empresa precisa encontrar dentro de si 

todos os talentos e habilidades dos quais se fará valer para atingir os objetivos e metas a que 

se propõe. Acrescenta que um estilo de liderança deve ser elaborado e pensado, uma vez que 

o estilo autocrático e ditatorial, além de não funcionar por muito tempo, pode trazer prejuízos 

morais para a empresa. O autor alerta para que líderes aprendam a lidar “com os imperativos 

da globalização”, ou seja, devem considerar os contextos em que se dá a liderança: “várias 

localizações, com perspectivas múltiplas e várias colunas” (Drucker, p. 27 e 41, 2000). 
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Tabela 1 - Definições deLiderança 
 

Autor Ano Definição de Liderança 
   

Bass 1985 Líderes são agentes de mudança. 

   

  Avolio,& Bass  
 
 
 
 
 
 

1998 
 
 
 
 
 
 

Líderes Transformacionais possuem capacidades para alcançar 
resultados excecionais através de reformulação de crenças sobre as 
organizações,apresentando soluções para resoluções de 
problemas,introduzindo mudanças radicais envolvendo todos os 
elementos nos objetivos da organização;assumindo altos níveis de 
confiança e eficiência no trabalho,sacrificando interesses pessoais,nos 
momentos de pressão ou crise sociail. 

   

Conger 

 

 

 

1999 

 

 

 

  A liderança Carismática transformacional  estimula intelectualmente 
 os trabalhadores,atribuem significados levando em conta necessidades 
individuais,promove o empoderamento,com expectativa elevadas para 
todos os membros do grupo,construindo uma identidade coletiva. 

   

  Burns 
 
 
 
 
 

1978 
 
 
 
 
 

Liderança Transacional   tem como principal caraterística,a 
valorização do seu poder formal que refletirá em regras e normas de  
trabalho rígidas,no cumprimento de tarefas definidas,metas 
alcançadas e no uso de reforços e punições para promover ou 
controlar comportamentos inadequados dos colaboradores. 
O líder é centralizador. 

   

Cunha, Rego, Cunha & 2007 A liderança está mais associada à emocionalidade, criatividade e 

Cardoso  inspiração, enquanto a gestão está relacionada com os 

  

procedimentos, planeamento e racionalidade. 

 

Gomes & Cruz 
 
 

2007 
 
 

Os líderes passam a ser vistos como indivíduos com capacidade para 
incrementar e estimular mudanças extraordinárias e significativas,nos 
seus colaboradores. 

   

Horn 2008 Compreende tanto as dimensões dos líderes como as metas que eles 

  formulam para si e para os seus subordinados; o processo de tomada 

  de decisão; as tarefas de aprendizagem que aplicam; o tipo de 

  comunicação que utilizam e; a relação que têm com os seus 

  
colaboradores. 

 

Chiavenato e Sapiro 2010 “(...)comprometimento, empolgação, espirito missionário, 

  visionário, foco em objetivos, senso de oportunismo e, por extensão, 

  ênfase na participação de todos, na dedicação, impulso, orientação, 

  reforço, retroação, motivação e foco na aprendizagem das pessoas” 

  

(p.274). 

 

Blanchard 2010 A  visão  de  liderança  evoluiu  com  o  passar  dos  tempos:  antes 

  definida apenas como processo de influência para a realização de 

  objetivos; hoje, como habilidade para influenciar pessoas a fim de 

  que manisfestem seus potenciais, impactando num bem maior. 

   
Guimarães 2012 Os  novos  tempos  pedem  nova  organização,  novos  líderes,  alta 

  especialização, onde não cabe o conceito de subordinação. 

   
Teixeira 2015 Liderança não é “exercício de autoridade”, é “relação operacional” 

  entre pessoas de uma mesma equipe. 

 

                                                                                                                             Fonte: Elaborado pela própria.   
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1.2. TEORIAS DE LIDERANÇA 

 

 

A liderança pode ser entendida como um fator de ordem interpessoal, que irá 

influenciar outros, ou seja, será uma competência de transformação de conhecimento em ação 

ou ações, que irão ativar o comportamento e aumentar o desempenho, conforme Rego e 

Cunha (2007). Deve, ainda, ser entendida como um fenómeno social e que ocorre apenas em 

grupos sociais, ou seja, só existe liderança se houver mais que uma pessoa, englobando em si 

mesmo um conjunto de traços de personalidade que serão características do líder. 

 

Dentro desta perspetiva, a liderança será um processo de escolhas contínuas, que irão 

permitir à organização atingir os seus objetivos num ambiente, interno ou externo, que se 

encontra em constante mutação. É desta mutação constante que a podemos considerar 

influenciável por uma série de fatores de ordem social e interpessoal, que por sua vez irão 

transformar o processo de decisão que levará a cabo um determinado objetivo do grupo. 

 

Caberá ao líder orientar o grupo no caminho em busca da concretização desse mesmo 

objetivo (Gomes, & Cruz, 2007). 

 

O facto é que, para se entender o sucesso de uma determinada organização/ empresa é 

importante conhecer os estilos de liderança e este continua a ser um tema que marca a 

atualidade pela necessidade não só de compreender o conceito, mas também de compreender 

a importância e impacto que os diferentes modelos de liderança e líderes exercem dentro das 

organizações (Batista et al., 2016) 

 

Passamos a descrever sumariamente as principais teorias obtidas, organizadas por tipo 

de abordagem, vide Tabela 2, abaixo, através de pesquisas a partir dos termos “teoria da 

liderança” em estudos empíricos e autores sobre o tema. 

 

É importante considerar o que afirmam alguns autores como Weinberg e Gould 

(2007) que têm enfatizado a distinção entre gestor e líder: “um gestor está preocupado em 
 
planear, fazer horários, orçamentar e recrutar recursos humanos, os líderes proporcionam uma 

visão que ajuda a determinar a direção que a organização ou equipe persegue, incluindo os 

seus objetivos” (p. 206). Esta distinção levou Martens (1987) a referir que muitas 

organizações são bem geridas, mas muito mal lideradas. No entanto, são os dois agentes peças 

fundamentais nas organizações e ambos precisam um do outro, na medida em que a gerência 

sem a liderança é estéril e a liderança sem a gerência pode potenciar a arrogância (Mintzberg, 

2006). 
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Para analisar as teorias de liderança, baseamo-nos da revisão da literatura realizada por 

Faria e Meneghetti (2011),  Rosinha (2009) e Bass(1985). 

 

Correia de Andrade (2015) diz que a variedade de estudos sobre as teorias de liderança 

deve-se ao enorme interesse que desperta, pois liderança significa “uma condição de sucesso” 

, desse modo as abordagens intentam “explicar e clarificar os diferentes estilos de liderança e 

as suas consequências” (p.17). O autor acrescenta que tais teorias podem ser agrupadas em 

quatro grandes etapas: como abordagem de traços até os anos 40; como abordagem sobre os 

estilos/comportamento do líder dos anos 40 ao 60; como abordagem da liderança como 

processo interativo, dos anos 50 ao 70 e como abordagem integrativa a partir dos anos 60 

(Correia de Andrade, 2015). House (1977) foi quem primeiro tentou estruturar a liderança 

carismática num único modelo e em 1978 Burns introduz a ideia de liderança 

transformacional; Bass (1985) “aprofundou os estudos comparativos entre liderança 

transformacional e transacional” (Andrade, p.26 e 27, 2015). 

 

Segundo Faria e Meneghetti (2011) a abordagem de traços não considera a 

multiplicidade de motivações que definem a escolha do líder e ao se generalizar as 

características pessoais do líder, desconsidera, também, a inserção destes em grupos com 

dinâmicas psicossociais distintas. A teoria comportamental não considera “o que se esconde 

por trás de vínculos pessoais que se estabelecem dentro de grupos de trabalho”. A abordagem 

contingencial de Fiedler (1967)  avalia atitudes e não comportamentos reais, não considera as 

atitudes dos colaboradores, favorecendo apenas a dimensão do líder. A abordagem 

contingencial de Hersey e Blanchard (1972) já considera as características dos colaboradores, 

mas pressupõe que sejam maduros, prevendo forte uso da autoridade para os considerados 

imaturos, porém essa ação não garante a evolução da imaturidade para a maturidade. A 

abordagem institucional e do simbolismo de Smircich e Morgan (1982) desqualifica “a 

capacidade dos liderados de influenciar a interpretação da realidade, cabendo isso apenas ao 

líder”. A abordagem psicossociológica de Ket de Vries (1990) peca por valorizar aspectos 

subjetivos das relações. A abordagem da autoliderança, segundo Stoner e Freemann (2000) 

encontra fragilidade quando o líder necessita defender o lado da administração, o que pode 

não representar as aspirações do grupo, rompendo com a relação de confiança. A abordagem 

transformacional-carismática, segundo Stoner e Freeman (2000), é adequada para situações de 

mudança, quando é necessária a idéia de visão de um bem maior. 

 



8 
 

Rosinha (2009) aponta: “as investigações têm mostrado que a liderança 

transformacional, comparativamente à transaccional, conduz a elevados níveis de esforço 

extra, compromisso, satisfação e a melhores desempenhos numa grande variedade de 

contextos e situações” (p.75). O autor acrescenta que “Barling, Weber e Kelloway (1996) 

mostraram que uma liderança transformacional forte está positivamente relacionada com a 

satisfação e com o desempenho individual da equipa e da organização e conduz a elevados 

níveis de compromisso” (Rosinha, p.76, 2009). 

 

Bass (1985) indica que o líder ideal é aquele que apresenta tanto características 

transformacionais quanto transacionais, visto que o primeiro torna seu colaboradores 

conscientes de suas necessidades; e o segundo define qual é o papel dos colaboradores, quais 

os requisitos para a execução de uma tarefa, além de distribuir recompensas (negativas ou 

positivas) de acordo com o desempenho. 

 

É importante salientar que as abordagens aqui apresentadas não esgotam o tema 

enquanto pesquisa, visto que selecionamos as teorias de acordo com os pressupostos desse 

estudo, em específico. 
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Tabela 2 - Teorias da Liderança Por Tipo de Abordagem 

 

Autor, ano Abordagem Teoria  

Schermerhorn (1999) Comportamental O foco deixa de ser as características  

  pessoais do líder, observa-se como  

  delegam tarefas, como se comunicam e  

  quais as técnicas utilizadas para a  

  motivação. Surge a liderança orientada  

  para tarefa, a orientada para pessoas e a  

  bidimensional.  

Fiedler, 1967 Contingencial Utilização das melhores técnicas de  

  administração para cada situação. De  

  acordo com a situação, um estilo de  

  liderança específico.  

Hersey e Blanchard, 1972 Contingencial Abordagem contingencial com mudança de  

  foco: considera as características dos  

  seguidores, como a maturidade  

  (capacidade, motivação e envolvimento).  

  Menor exercício de controle, quanto maior  

  for a maturidade do colaborador.  

Jago, 1982 Contingencial Abordagem contingencial, novo foco:  

  liderança busca adaptar-se às dificuldades  

  a enfrentar, é eficaz quando a tomada de  

  decisão se ajusta às características do  

  problema.  

Smircich e Morgan, 1982 Institucional e do Processo em que a realidade  

 Simbolismo organizacional é definida a partir do  

  momento em que o líder identifica aquilo  

  que seja de maior importância para seus  

  colaboradores.  

Bass, 1985 Liderança Transacional Influenciam os colaboradores para realizar  

  o que precisam para a consecução de  

  objetivos próprios e da organização.  

Bass, 1985 Liderança Os líderes são agentes de mudança,  

 Transformacional capazes de transformar atitudes, crenças  

  dos colaboradores.  

Stoner e Freeman, 2000 Transformacional- Liderança cuja visão pessoal e energia  

 Carismática inspiram os colaboradores, impactando nas  

  organizações.  

Ket de Vries,  1990  Psicossociológica A partir de concepções freudianas o líder  

  age como psicólogo social e atenta às  

  necessidades emocionais de seus  

  colaboradores.  

Stoner e Freemann, 2000 Autoliderança Os colaboradores se motivam tanto para  

  atividades recompensadoras como para as  

  necessárias.  

                                                         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.3. LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL E TRANSACIONAL 

 
 

 

Ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas várias abordagens teóricas com o 

objetivo de explicar a liderança. Em todos os estudos realizados, três pontos apresentaram-se 

como essenciais (Yukl, 1999): a importância de influenciar e motivar (Hollander, 1985); a 

importância de manter relacionamentos eficazes (Richards & Greenlaw, 1966) e a 

importância de tomar decisões (Schein, 1970). 

Hoje em dia, a maior parte dos estudos realizados debruçam-se sobre a liderança 

transformacional e a liderança transacional (Judge, Piccolo & Ilies, 2004). 

Entende-se por liderança transacional, aquele que utiliza a autoridade do cargo “para 

trocar recompensas como pagamento e status pelos esforços de trabalho dos funcionários” 

(Wright, 2000, p.305). A liderança transacional define-se como o tipo de liderança na qual o 

líder motiva os seus seguidores através do apelo que faz ao seu próprio interesse, ou seja, aos 

seus interesses pessoais (Burns, 1978). 

O pressuposto central da liderança transformacional, é o contrário: os líderes 

influenciam os seus seguidores através da inspiração e sempre com o objetivo do bem 

comum, na liderança transacional os líderes fazem uso do poder que detêm para que 

alcançarem o que desejam (Rego, 1998). 

Pode-se então dizer que os líderes transacionais pretendem que os seus liderados 

respondam aos seus estímulos dentro de uma relação causa-efeito, ou seja, devem adotar uma 

série de atitudes e com estas esperar uma determinada reação por parte dos liderados face aos 

objetivos a seguir e metas a atingir (Bergamini, 2002). Neste caso, existe uma clara definição 

da tarefa, clarificação de papéis e definição de requisitos, em que se os subordinados 

cumprirem o que esperado de si, irão ser reforçados positivamente (Rosinha, 2009). Podemos 

comparar este modelo quase com o estilo de liderança autoritário ou autocrático, em que o 

líder faz com que o grupo siga os seus interesses pessoais e não os interesses gerais. 

A liderança transacional ocorre sempre que o líder recompensa ou pune o liderado, o 

que irá depender do desempenho deste na tarefa que lhe for proposta. Trata-se então do uso 

de uma recompensa contingencial pelo trabalho prestado, em que o líder irá recorrer às 

noções de troca para atribuir ou obter acordo com os colaboradores.  
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A motivação fornecida pela liderança transacional fornece energia e orienta as pessoas 

apenas para a realização das tarefas que lhes são atribuídas, em que o líder trabalha com os 

seus elementos estabelecendo acordos para a realização das tarefas que lhes são propostas, 

com base na negociação e entendimento mútuo, especificando sempre qual a recompensa 

alcançada em caso de sucesso (Bass & Avolio, 1997). 

Este tipo de liderança contempla ainda uma forma corretiva, ou seja, procura-se 

monitorizar os objetivos, procurando antecipar ou não a concretização dos mesmos através da 

verificação de erros ou desvios à norma estabelecida. No entanto, para Bass (1990), 

contrariamente a Burns (1978), este tipo de liderança, embora independente da liderança 

transformacional, funciona como um pré-requisito para uma liderança eficaz, ou seja, a seu 

ver, os líderes transformacionais não podem substituir o processo transacional, mas aumentam 

os seus efeitos, o que pode ser demonstrados pelo Questionário Multifator de Liderança (Dum 

Dum, Lowe & Avolio, 2002; Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996; Fuller, Paterson, 

Hester & Striner, 1995). 

O que se verifica é que na liderança transacional ocorrem níveis de desempenho mais 

baixos, sobretudo quando existe o recurso a lideres passivos, principalmente em contextos 

como o exército, indústria, governo ou mesmo religião (Avolio & Bass, 1998), ou enquanto 

na liderança transformacional se registam níveis de desempenho e motivação mais elevados 

devido ao papel de destaque que é dado aos seguidores, em que as suas atitudes e 

necessidades são levadas em consideração aquando o momento da prossecução de objetivos. 

O conceito de liderança transformacional foi utilizado pela primeira vez por 

Burns(1978): os líderes eram os transformadores. Segundo este autor, os líderes seriam 

aqueles que introduziriam grandes mudanças nas organizações e na sociedade. Mais tarde, 

Bass (1985) sugere uma evolução do termo transformador para transformacional. 

Os líderes transformacionais são aqueles que “inspiram o envolvimento em uma 

missão, oferecendo aos seguidores um sonho ou visão de uma ordem mais alta que a 

realidade presente desses seguidores” (Wright, 2000). Isto passa motivação e impulsiona os 

funcionários à ação: acabam por fazer mais do que esperavam, ganham auto-confiança e 

aprimoram suas qualidades. 

Na liderança transformacional é atribuída ao líder uma capacidade para articular uma 

“visão” que é reconhecida por todos. Por outras palavras, ele tem “a capacidade para inspirar 

seus colaboradores em níveis superiores de compromisso e de contribuição. Este processo 
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inspiracional baseia-se em enfatizar os valores relacionados com a tarefa e um forte 

compromisso com a missão. O sentimento de missão comunica a visão transformacional do 

líder a longo prazo que tem a sua raiz nos valores comuns do grupo” (Burns, 1978, p. 44). 

De acordo com as perspetivas de liderança transformacional, os líderes inspiram os 

seus seguidores através da implementação de grandes mudanças nas suas atitudes e 

comportamentos, procurando obter deles o compromisso e a empatia necessária para o 

alcançar de objetivos dentro da organização. Caberá ao líder elevar a consciência dos 

seguidores, apelando a ideais elevados e valores morais como honestidade e honra (Rego, 

1998). Burns (1978) restringe a liderança transformacional aos líderes esclarecidos, ou seja, 

aqueles que fazem o apelo direto aos seus seguidores tendo em consideração os valores 

morais e necessidades. Bass (1990) considera que os líderes transformacionais motivam os 

seus seguidores e geram um compromisso destes para com a organização. 

Pode-se então dizer que foi por volta dos anos 1980 que se desenvolveu este novo 

modelo de liderança: carismático e transformacional, testado ao longo do tempo nas áreas de 

educação, psicologia e gestão (Hunt, 1999). Este foi denomidado de full-

rangeleadershiptheory e compreendia o comportamento de liderança transformacional, 

transacionale laissez-faire (Avolio & Bass, 1991), dimensões estas que se encontravam 

agrupadas em nove fatores presentes na escala Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 

(Hunt, 1999; Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996; Yukl, 1999). 

Contrariamente às teorias existentes que relevavam o papel do líder, os objetivos dos 

subordinados e a forma como os líderes os recompensavam ou puniam, (Bass, 1985), o 

modelo carismático (Bass, 1985; Conger & Cannungo, 1987; House, 1977) e o modelo 

transformacional e transacional (Bass, 1998; Bass & Avolio, 1993) surgem como tentativa 

dedar resposta ao descontentamento existente, integrando propostas de todas as teorias, desde 

os traços de personalidade (Bryman, 1992). Bass (1985) defendeu que este novo paradigma se 

focasse mais na forma como os líderes influenciam os seus colaboradores, de maneira a 

centrar-se nos interesses coletivos para atingir níveis elevados de rendimento. Nesta primeira 

fase, esta teoria era representada por quatro dimensões transformacionais e por dois fatores 

transacionais. 

Em comparação com os modelos interacionistas, este modelo inicialmente proposto 

por House (1977) identificou nos seus estudos uma característica comum a todos os líderes: o 

carisma (Weber, 1964). Este surge quando um líder perante uma situação difícil consegue 

reunir um conjunto de indivíduos que acreditam nas suas capacidades e os orienta no melhor 
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sentido de resolução. Assim, o líder é encarado como uma pessoa visionária e inspiradora de 

valores fundamentais e emerge em contextos de turbulência e mudança (Gomes, 2005). 

House (1977) aglomerou todos os pressupostos num modelo e reuniu as ações do 

líder carismático com as variáveis situacionais e os traços de personalidade. Em relação aos 

comportamentos, para existir uma maior perceção de carisma nos liderados, o líder deve ser 

um modelo a seguir (ao nível dos seus valores e princípios), transmitir uma imagem de 

sucesso e de autoconfiança, ter expectativas de êxito na sua equipe e potencializar a confiança 

do grupo no sentido de ultrapassar a maioria das dificuldades. Quanto ao efeito do contexto, 

este tipo de liderança parece surgir e ter mais facilidades em situações atribuladas e de crise 

para as organizações. 

No que diz respeito aos traços de personalidade, estes líderes foram consideradas 

pessoas com elevada autoconfiança, forte capacidade de influenciar o pensamento das outras 

pessoas e altos princípios morais. Aliás, num contexto mais difícil, tanto as características da 

personalidade como as suas ações parecem adaptar-se melhor, promovendo a avaliação 

carismática dos liderados (House, 1977). 

Assim, esta proposta define o carisma como uma dimensão observável (ex: 

comportamentos autocráticos e democráticos) e como um processo de influência que depende 

das atribuições dos liderados, ou seja, como um processo de transformação da “visão” dos 

liderados de conformidade com a do líder. Neste caso, o conceito de “visão” é como uma 

“imagem mental”, passada do líder para os subordinados sobre os objetivos da organização 

(Conger, 1989). 

Grande parte da investigação sobre a liderança focou-se no impacto destes líderes ao 

nível da satisfação, motivação e rendimento dos seus colaboradores (Avolio, 1999; Bass, 

1985; Bass & Avolio, 1994, 1997; Conger & Canungo,1998  Lowe & Gardner, 2000). Os 

estudos realizados nas diversas áreas apontam para a eficácia dos líderes transformacionais, 

ou seja, para além destes líderes serem promovidos mais regularmente, os seus funcionários 

apresentaram maiores níveis de satisfação, produtividade, promoveram ambientes de trabalho 

estáveis, sendo menos propensos ao burnout, resultando numa maior coesão (Avolio & Bass, 

1988; Bass & Avolio, 1994). 

Também, Judge e Piccolo (2004), depois de terem efetuado uma meta-análise através 

de estudos com este estilo de liderança, concluíram que “a validade da liderança 

transformacional, em particular, parece generalizar-se transversalmente em muitas situações, 
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incluindo quando é estudado em contextos rigorosos” (p. 765). Assim, foram verificadas as 

vantagens da aplicação deste modelo na organização e na satisfação dos colaboradores em 

contextos: educacionais (Harvey, Royal, & Stout, 2003), religiosos (Druskat, 1994), militares 

(Bass, 1998) e desportivos (Davis, 2002). 

Foram identificadas quatro dimensões no líder transformacional: 

 

1) motivação inspiracional: o líder estabelece uma visão sedutora do futuro usando 

uma argumentação emocional e exibindo otimismo e entusiasmo, sendo estes dois últimos 

fatores que transmitem esperança no futuro e um objetivos comum; 

2) influência idealizada: existência de uma oferta por parte do líder de um padrão de 

comportamentos que servem como exemplo tais como, o autossacrifício em prol do grupo e a 

exibição de elevados padrões éticos; 

3) consideração individualizada: visa a motivação, a valorização, o ensino e a 

transferência de poder, existindo uma preocupação com as necessidades de realização pessoal 

e profissional dos colaboradores; 

4) estimulação intelectual: promovida pelo líder, tem como finalidade levar os liderados 

a questionar os princípios adotados, incentivando-os a serem inovadores e criativos na 

resolução conjunta dos problemas da organização). 

Em suma, como refere Bass (1985), os líderes transformacionais desenvolvem nos seus 

colaboradores uma consciência de missão que os levam a colocar os interesses de grupo 

eprimeiro lugar. Além disso, a sua proatividade leva os seus seguidores a atingirem feitos 

notáveis. Conclui-se então que a liderança transformacional parece ser o tipo de liderança que 

se traduz em níveis mais elevados de satisfação nos colaboradores, o que também poderá 

significar que o clima organizacional presente nas organizações é influenciado por variáveis 

associadas a um líder carismático. Podemos dizer que ambos os modelos, embora 

antagónicos, se complementam. 

Bass  (1985) propôs uma divisão entre estas formas de liderança, como se pode ver na 

Tabela 3. Mais tarde, foi desenvolvida uma discriminação dos conceitos, acrescentando-se o 

estilo “laissez-faire ”. Neste estilo existe um adiamento da tomada de decisão, num ambiente 

de trabalho em que não há metas definidas nem planos de ação. Assim, este comportamento 

não pode ser considerado um estilo de liderança, pois ele é a sua própria negação, isto é, há 
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um abdicar das responsabilidades, de tomar decisões e deve ser tratada como uma entidade 

independente (Avolio, 1999; Bass, 1998). 

Tabela 3 – Distinção entre as características da liderança transacional e transformacional 
 

Liderança Transformacional Liderança Transacional 

  
Apelo a valores morais que estão acima do Comportamentos baseados na autoridade 

interesse individual  

  
Promoção de um sentimento de missão Enfatização das regras e normas estabelecidas 

  
Respeito e confiança no líder Foco no cumprimento das tarefas definidas 

  
Os colaboradores seguem uma visão articulada Valorização das metas alcançadas 

pelo líder  

  
O líder é descrito como alguém que detém Promoção de um ambiente de apoio às ideias 

capacidades extraordinárias e uma enorme Propostas 

capacidade de trabalho  

  
O líder é inspirador Uso de reforços para promover o comprometimento 

 dos colaboradores 

  
Incentiva os colaboradores a serem inovadores Utilização de punições para controlar e eliminar 

 comportamentos indesejáveis 

  
 
                                                                                                                  Fonte: Elaboração pelo autor. 

 

Atualmente temos líderes em diferentes situações e contextos para que ajam como guias 

ou organizadores das equipes na solução de problemas, afirma Guimarães (2012. No entanto, 

Crainer (2014, p.136) nos alerta que é necessário associar a conduta de um líder ao 

“treinamento mental” para que, entendendo seus processos de pensamento na tomada de 

decisões, possa pensar melhor; consiga desenvolver os elementos fortes das pessoas ao invés 

de tentar melhorar suas fraquezas; e coloque em prática, no dia-a-dia do trabalho, a aplicação 

de seu conhecimento. O resultado é maior eficácia, bom clima organizacional e qualidade nas 

condições de trabalho. 

Um bom clima organizacional é quando os empregados percebem a “flexibilidade na 

estruturação das condições de trabalho”, seja no “sentido físico” (horários, roupas, etc) como 

na “responsabilidade e comprometimento, para inovar e fazer o que precisa ser feito”, 

garantindo que “os padrões, a missão, os valores e o nível de expectativas estabelecidos com 

clareza são sempre discutidos e compartilhados” (Guimarães, 2012, p.100). 
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CAPÍTULO II: SATISFAÇÃO NO TRABALHO 
 
 

 

2.1. CONCEITO 

 
 

 

A satisfação laboral é uma atitude relacionada com o trabalho que tem sido objeto de 

vários estudos (Peralta, & Besio, 2007). Existem dados que se referem à relação da satisfação 

dos membros duma organização e diferentes indicadores pessoais e profissionais, 

nomeadamente os níveis de esforço demonstrado na execução das tarefas, a vontade em 

permanecer num grupo, a disponibilidade para colaborar com os restantes elementos da 

equipe e os níveis de bem-estar e realização pessoal (Saal, & Knight, 1988). 

Apresentamos na Tabela 4 algumas definições de satisfação laboral recorrendo a 

pesquisa por palavras-chave, definindo, assim os autores e estudos empíricos aqui abordados. 

 
Tabela 4 - Conceitos de satisfação laboral 

 

Autor  Ano Conceito de Satisfação Laboral   

Locke  1976 “um estado emocional positivo ou de prazer, resultante 

   de um trabalho ou de experiências de trabalho” 

Brief  1998 “um estado interno que é expresso através de 
   avaliações afetivas e/ou cognitivas experienciadas no 

   trabalho com um caráter favorável ou desfavorável” 

Kovács  2002 “O trabalho é uma fonte de desenvolvimento e 

   satisfação”   

Spector  2003 é uma variável de atitude que se refere ao sentimento 
   que a pessoa tem relativamente ao trabalho, nas suas 

   várias vertentes.   

Jackson & Mathis  2007 É um estado emocional advindo de avaliação realizada 
   pelo colaborador acerca de suas experiências de 

   trabalho.   

Quaquebeke, Kerschreiter,  2010 A  insatisfação  por  vezes  resulta do fato  de  o 
Buxton & Dick   

profissional  não  reconhecer  as  competências  no  seu    

   líder.   
Alcobia  2011 Sugerem dois tipos de abordagens: por uma 

   abordagem global ou por uma multifacetada. Na 

   global, a satisfação é considerada como uma atitude em 

   relação ao trabalho. A multifacetada apresenta 

   características mais específicas do trabalho, utilizados 

   como diagnósticos de pontos fortes e fraquezas de uma 

   organização.   

Yang   (Abelha,   Carneiro e 2018 “grau em que o indivíduo avalia positivamente suas 

Cavazotte 
  experiências no trabalho” (p.519)   
     

      

                                                                                                            Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como podemos perceber a satisfação laboral tem um caráter multidimensional, visto 

que está relacionada ao tipo de liderança, a estados emocionais que resultam das 

experiências de trabalho, pressupõe avaliação, além de ser fonte de desenvolvimento. 

Siqueira (2008) afirma que a satisfação no trabalho trata-se de um 

construtomultifatorial: fatores intrínsecos que dizem respeito à execução das tarefas e ao 

ambiente de trabalho e os fatores extrínsecos, como a satisfação com salários, promoções, 

com os colegas e com a chefia. 

A satisfação no trabalho dialoga com outros construtos e leva a compreensão das 

relações laborais, sendo observável em pesquisas que a “articulam com diversos aspectos do 

trabalho, como a produtividade”, encontrada em Saúde e Satisfação no Trabalho (Martinez 

eParaguay 2003); com o estresse, em Vulnerabilidade ao estresse e satisfação (Suehiro, 

Santos, Hatamoto & Cardoso, 2008); com a qualidade em Qualidade de Vida No 

Trabalho,satisfação profissional (Martins, 2010); e com a liderança em Influência dos estilos 

de liderança na satisfação do trabalho (Batista, Kilimnik e Neto, 2016). Sendo esta 

últimadimensão, a da relação entre satisfação laboral e o tipo de liderança a que nos 

reportaremos neste trabalho. 

 
 

 

2.2. TEORIAS DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 
 

 

Os estudos referentes à satisfação laboral tiveram início com a Experiência 

deHawthorne, quando Mayo, da Harvard Business School, no período entre 1924 e 

1933,buscou os efeitos de variadas condições sobre a produção do trabalhadores, 

demonstrando, no caso específico, que a melhoria da luminosidade no ambiente era 

proporcional a melhoria da produtividade dos colaboradores; mais tarde detectou-se que a 

mudança se deu pelo fato dos trabalhadores se sentirem observados (Chiavenato ,1994). Esta 

última hipótese abriu precedentes para que se buscassem quais os fatores que levavam a 

satisfação laboral. 

Peter Drucker (1909-2005), titulado como o pai da administração, foi um pensador 

que estudou os fenômenos da globalização tanto na economia como nas organizações, tendo 

definido a administração moderna como sendo aquela que trata sobre pessoas, demonstrando 

preocupação com a satisfação laboral e a liderança (Drucker, 2000). 
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O trabalho por ser considerado um dos elementos mais relevantes socialmente, uma vez 

que garante a subsistência e oferece dignidade às pessoas, também dá sentido à vida 

(Bitencourt, Onuma, Piccinini, Moreira & Severo, 2014). Num estudo realizado com 

universitários identificou-se que felicidade seria encontrar um trabalho relacionado com suas 

habilidades (D’raven e PashaZaidi, 2014). Isso já implica numa relação entre satisfação e 

trabalho. 

Demonstramos na tabela 5 abaixo, alguns referenciais teóricos sobre a satisfação no 

trabalho. Esta lista foi obtida após pesquisa por palavras-chave: satisfação, laboral e satisfação 

laboral. Após a pesquisa, selecionamos os estudos empíricos e autores aqui apresentados. 

 

Tabela 5 - Teorias de satisfação laboral 

 

Autor Ano Definição de Satisfação Laboral 

Williams, McDaniel & 2006 Se houver uma compreensão dos antecedentes da satisfação 
Nguyen  com as recompensas, existe uma probabilidade maior de 

  influenciar a satisfação dos subordinados positivamente 

Lawler 1971/1981 Os colaboradores se regem por um processo de comparação 
  social e com base nas suas experiências anteriores 

Adams 1965 Teoria da discrepância/equidade, preconiza que a satisfação 
  com o trabalho pode ser representado pela disparidade entre o 

  que o trabalhador recebe e aquilo que ele espera receber. 

Herzberg 1967 Formula a teoria dos dois fatores: Fatores Higiênicos 
  (condições de trabalho, salário e segurança no emprego, etc.) e 

  Fatores Motivacionais (realização profissional, 

  responsabilidade obtida, reconhecimento profissional, 

  oportunidades de progressão na carreira, etc.). 

Saal, & Knight 1988 relação da satisfação dos membros duma organização e 
  diferentes indicadores pessoais e profissionais, nomeadamente 

  os níveis de esforço demonstrado na execução das tarefas, a 

  vontade em permanecer num grupo, a disponibilidade para 

  colaborar com os restantes elementos da equipe e os níveis de 

  bem-estar e realização pessoal 

Chelladurai, Imamura, 1988 A satisfação é o produto da congruência entre o que o 
Yamaguchi, Oinuma, &  indivíduo possui e o que ele acha que recebe no âmbito 

Miyauchi  psicológico, físico e ambiental. Além disso, este constructo 

  pode ser dividido em duas componentes: a satisfação com o 

  rendimento e a satisfação com a liderança. 

Locke e Latham 1990 Apresentam uma relação entre o tipo de metas e os níveis de 
  rendimento obtidos. Assim, objetivos específicos, difíceis, mas 

  realistas tendem a trazer uma performance mais elevada, dando 

  origem a maiores níveis de satisfação. 

Miceli e Lane 1991 Um dos conceitos mais abordados nos últimos anos tem sido a 
  satisfação com as recompensas. As recompensas podem ser 

  diretas, como os bens monetários, ou indiretas, como o 

  reconhecimento pela organização do valor dos colaboradores. 

                                                                                                                              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Marinho (1988), a literatura organizacional já efetuou várias tentativas a fim 

de identificar quais fatores estão associados a satisfação laboral. Conforme a autora, uma das 

teorias mais conhecidas é aquela cuja abordagem é de cunho psicológico, ou seja, associar os 
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traços da personalidade do colaborador para explicar seu nível de satisfação laboral; logo, os 

trabalhadores que apresentam desordens psicológicas, são os mais insatisfeitos. Marinho 

(1988) alerta que há descobertas empíricas demonstrando que “a natureza e as características 

da situação de trabalho são importantes fontes de sentimentos 

positivos e negativos expressam sobre sua atividade de trabalho”, o que nos remete a 

Locke (1976). 

Há estudos mais representativos, como os de Herzberg, teoria dual, onde aspectos 

referentes ao contexto (política e administração da empresa, supervisão e condições 

detrabalho) “seriam determinantes da insatisfação”; enquanto a responsabilidade, o desafio e 

o reconhecimento seriam determinantes da satisfação (Marinho, 1988). 

A perspectiva estrutural argumenta que a satisfação do trabalhador “não pode ser 

divorciada da estrutura organizacional”, isso minimiza “tanto o impacto das características do 

trabalho como o das diferenças individuais entre os trabalhadores, na explicação de 

satisfação” (Marinho, 1988). Logo, parece haver evidência que o suporte prestado pelo líder 

influencia decisivamente a avaliação que os liderados fazem da sua satisfação relativamente 

ao trabalho. Mais concretamente, níveis baixos de apoio por parte do superior hierárquico 

estão associados a baixas avaliações de satisfação laboral (Jokissari & Nurmi, 2009). 

Este tema tem despertado interesse entre gestores e investigadores, pois já se 

constatou a sua ligação com a retirada organizacional e o absentismo (Heneman, 1985). 

Apesar deste facto, os estudos efetuados entre as recompensas e a satisfação com o trabalho 

revelaram correlações muito baixas (Spector, 1997). 

 

 

2.3. LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL/TRANSACIONAL E SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO 

 
 

A satisfação com o líder é preponderante para a satisfação e comprometimento 

organizacional dos funcionários (Watson, 2009). 

A capacidade de liderança é apontada como fundamental para a satisfação dos 

trabalhadores da organização (Matos, 1996). Por outro lado, também o tipo de liderança afeta 

a satisfação. A liderança democrática centra-se na pessoa, que por sua vez vai ser munida de 
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mais controlo e poder de participação nas decisões, logo, aporta mais satisfação aos 

trabalhadores (Simões & Favero, 2003). 

O líder tem um papel importante na manutenção do equilíbrio e da dinâmica do grupo 

(Oliveira, Voser, & Hernandez, 2004). 

A liderança transformacional que incentiva ao trabalho autónomo e desafiador tem-se 

tornado cada vez mais importante para a satisfação no trabalho (Bass, 1999). 

A liderança eficaz e a satisfação laboral dos funcionários são fatores essenciais para o 

sucesso da organização. Os funcionários que apresentam uma maior satisfação no trabalho 

são os que se esforçam mais por cumprir as tarefas e por defender os interesses da 

organização. Desta forma, uma empresa capaz de promover a satisfação dos funcionários, 

também será capaz de reter e atrair os funcionários com as competências desejadas (Voon, & 

Ayob, 2011). 

Vários estudos sugerem que há uma forte associação entre estilo de liderança 

transformacional e satisfação no trabalho (Strapasson & Medeiros, 2009; Machado, 2011). 

Por outro lado, existe também uma associação, embora mais fraca, entre satisfação no 

trabalho e liderança transacional. Assim, os funcionários preferem o estilo de liderança 

transformacional, relativamente à transacional (Ali, Sidow, & Guleid, 2013). A satisfação do 

profissional depende de uma série de fatores que podem ou não estar associados a ele, mas 

também à organização e ao líder. Neste sentido, é importante identificar quais os fatores que 

mais influenciam a satisfação do trabalhador. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 
 

 

Neste ponto serão apresentados os objetivos do estudo, os participantes (critérios 

definidos para a escolha da amostra e a sua caracterização), assim como o setor de estudo, as 

variáveis e respetivos instrumentos utilizados no processo de recolha de informação, os 

procedimentos de recolha e análise estatística dos dados. 

 

 

3.1. PERGUNTA DE PARTIDA, OBJETIVOS E OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Tendo em vista essas novas estruturas administrativas apresentadas pelo mercado 

empresarial e, considerando que as Clínicas Odontológicas estão inseridas neste de 

desenvlvimento e competitividade organizacional, devem adequar-se às necessidades e 

exigências desse mercado a fim de obter os melhores resultados. Mas esses resultados 

dependem muito dos seus profissionais, pelo que vale a pena analisar as lideranças e qual o 

grau de satisfação que despertam, para ser possível obter o melhor potencial destes 

profissionais de saúde. Apresentam-se as questões e objetivos que norteam este estudo. 

Questões de partida 

- Como é que os Cirurgiões Dentistas do setor das clínicas odontológicas brasileiras, 

percecionam a liderança e a satisfação com a supervisão? 

- Existe uma relação entre liderança e satisfação no setor das clínicas odontológicas 

brasileiras? 

 

Objetivos 

a) Identificar as perceções que os Cirurgiões Dentistas da região de São Paulo têm da 

liderança e sua relação com variáveis demográfias e profissionais; 
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b) Conhecer a satisfação com a supervisão dos Cirurgiões Dentistas da região de São 

Paulo e sua relação com variáveis demográfias e profissionais; 

c) Aferir se há relação entre a liderança e a satisfação com a supervisão dos Cirurgiões 

Dentistas da região de São Paulo. 

 

Abordagem metodológica 

Considerando o pouco material encontrado na área de odontologia que se referissem a 

uma análise entre liderança e satisfação, optamos por realizar uma investigação exploratória 

com o tipo de pesquisa quantitativa. 

Segundo Gil (2008), uma investigação exploratória tem como objetivo buscar 

conhecimento de um assunto pouco conhecido, sem prescindir de pesquisa bibliográfica. 

Para esta investigação recorreu-se à metodologia quantitativa, que tem como objetivo 

validar os conhecimentos já existentes neste novo setor, permitindo a possibilidade de 

extrapolar resultados (Reis, 2018), ou a definição de novos caminhos de estudo. Assim, 

utilizou-se o inquérito por questionário para analisar a liderança e a satisfação com a 

supervisão. 

 

 

3.2. INSTRUMENTOS 

 

O questionário utilizado é constituído por 3 partes: caracterização demográfica e 

profissional, escala de liderança e escala de satisfação (ver Anexo 1). 

A variáveis de caractaerização demográfica e profissional consideradas foram: idade; 

sexo; estado civil; vínculo contratual; categoria profissional; carga horária; anos de serviço e 

número de ano com a mesma chefia. 

O estilo de liderança transformacional e transacional foram avaliadas através do 

questionário Multidimensional Leadership Questionnaire (MLQ) que é composto por 45 itens 

que mede asdimensões de liderança propostas por Bass e Avolio (1994).  
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O questionário consisidera as cinco dimensões da liderança transformacional: influência 

idealizada (carisma) que, por sua vez, é dividida em duas categorias, (1) influência idealizada 

atribuída (carisma atribuído), (2)influência idealizada comportamental (carisma 

comportamental); (3) motivação inspiracional (visão, inspiração); (4) estímulo intelectual 

(criatividade, inovação, resolução de problemas); e (5) consideração individualizada (dar 

atenção aos colaboradores).  

A liderança transacional está agrupada em três categorias: (1) recompensas contingentes 

(reconhecimento material e psicológico); a gestão por exceção (intervenção do líder), dividida 

passiva (2) e gestão por exceção ativa (3).  

Por oposição, e para comparação há uma dimensão de “não liderança” apelidada de 

laissez-faire (líder não toma decisões e não exerce a autoridade).  

A estrutura dos fatores do questionário é apresentada na tabela 6. O questionário é 

respondido através de uma escala do tipo Likert de cinco pontos: 1 (de modo algum), 2 (de 

vez em quando), 3 (algumas vezes), 4 (relativamente frequente) e 5 (frequentemente, se não 

sempre). Nesta escala, os participantes são solicitados a informarem sobre o seu nível ou 

perceção concordância/discordância em relação às premissas apresentadas. 
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Tabela 6 - Estrutura do MLQ 

  
 Estrutura do MLQ   Itens 

 Fatores da liderança transformacional  

 Influência idealizada  Neste fator, os líderes são admirados 
respeitados e têm a confiança de seus 

subordinados. 
Os seguidores identificam-se com o 

líder e tentam imitá-lo. 

  10, 18, 21, 25 
 (atribuída) ou Carisma     

 atribuído     

      

      

 Influência idealizada  Tem o mesmo significado que o   6, 14, 23, 34 
 (conduta)  fator anterior, mas os itens estão    

 Ou Carisma Comportamental  centrados em comportamentos    

   específicos.    

 Motivação inspiracional  Refere-se aos líderes que são   9, 13, 26,36 
   capazes de motivar os membros    

   de sua equipe, proporcionando    

   significado ao seu trabalho.    

   Além disso, o líder expõe uma    

   visão de futuro atrativa para os    

   empregados e para a    

   organização.    

 Estímulo intelectual  Os líderes estimulam os seus   2, 8, 30, 32 
   colaboradores a serem    

   inovadores, criativos e    

   procurarem por si próprios a    

   solução para os problemas que    

   possam surgir.    

 Consideração individual  Os líderes, neste fator, prestam   15,19, 29, 31    
atenção às necessidades 

   
      

   individuais de crescimento e    

   realização dos membros da sua    

   equipe, atuando como mentores    

   e coachs.    

 Fatores da liderança transacional   
 Recompensa contingente O líder clarifica as expectativas 1, 11, 16, 35 

  dos seus seguidores e  

  proporciona reconhecimento  

  quando se atingem os objetivos.  

 Gestão por Excepção (activa) O líder concentra a sua atividade 4, 22, 24, 27 

  em corrigir os erros e desvios  

  dos empregados na consecução  

  das metas estabelecidas pela  

  organização.  

 Gestão por Excepção (passiva) Estes líderes tendem a deixar as 3, 12, 17, 20 

  coisas como estão, apenas  

  interferem quando os problemas  

  se tornam graves.  

  Laissez-faire  

 Laissez-faire Este líder evita tomar decisões e 5, 7, 28, 33 

  ver-se envolvido em assuntos  

  importantes.  

             Fonte: Estrutura MLQ-5x (Alonso, Saboya & Guirado, 2010) 
  
 

A satisfação no trabalho foi avaliada através do Job Descriptive Index (JDI) de Balzer 

et al. (1997). Este questionário avalia a satisfação dos trabalhadores relativamente a diferentes 

aspetos do seu trabalho. Neste trabalho foi analisada a satisfação com a supervisão.  
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Retomando Siqueira (2008) que nos esclarece que a satisfação é um construto 

multifatorial, cujos fatores podem se dar ora com fatores intrínsecos (satisfação na execução 

de tarefas ou com o ambiente de trabalho), ora com fatores extrínsecos (satisfação com 

salários, promoções, colegas ou chefia) e, considerando que o objetivo deste trabalho busca 

aferir se há relação entre a liderança e a satisfação dos colaboradores (cirurgiões dentistas 

chefes e cirurgiões dentistas subordinados), focaremos na análise da satisfação com a 

supervisão (fator extrínseco), objeto da investigação proposta. 

O JDI é um instrumento fácil de administrar e a dimensão analisar é constituída por 18 

adjetivos ou frases descritivas simples, com um formato de respostas com três opções: Sim, 

Não ou Não sei. Traduzido para diferentes línguas, o JDI tem demonstrado boa validade e 

fiabilidade como está claramente descrito no seu manual de utilização (Balzer et al.,1997). A 

versão utilizada foi adaptada por McIntyre, McIntyre & Silvério (2000). 

 

 

3.3. PROCEDIMENTOS 

 

Os participantes foram contatados de várias formas: 

a) Visitas a algumas escolas de especializações em odontologia, nas quais a 

investigadora  explicava o motivo da pesquisa e passava uma lista recolhendo os 

emails daquele grupo de Dentistas, enviando posteriormente o questionário  para 

seu endereço eletrónico. 

b) Associação da Classe odontológica como a APCD (Associação Paulista de 

Cirurgiões Dentistas), que cederam gentilmente  contatos eletrónicos de seus 

associados. 

c) O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) que  disponibilizou 

uma mala direta de e-mails e telefones dos Cirurgiões Dentistas inscritos que 

somava um total de  600  contatos de colegas dentistas de várias especialidades. 

d) Contato com a Chefe dos cirurgiões dentistas da Prefeitura Municipal de Osasco 

mas nesse setor houve pouco retorno. 

e) Envio do questionário para os  contatos do Facebook  no Messenger a colegas 

dentistas que fazem parte da rede social da investigadora. 

f) Em alguns poucos casos a investigadora teve contacto direto com os participantes, 

com a finalidade de  esclarecer o motivo da pesquisa, como nos cursos de 
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especializações acima citados.Ao todo foram enviados um total de 800 e-mails, 

mas alguns retornavam como não existentes. 

 

 

3.4. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os principais desafios na recolha de dados foram: 

  Dificuldades no preenchimento dos questionários, resultando em um número não 

muito elevado de respostas, devido pouco conhecimento de informática e novas 

tecnologias de informação, redes sociais (mensagem, facebook, e-mail). 

  Alguns participantes alegaram que o questionário era muito difícil de se 

compreender, nunca tinham se submetido a este tipo de questionamentos e não 

completavam o preenchimento; 

  Alegaram também que encontraram dificuldades  para abrir o questionário,em seus 

computadores, sendo  muito lento, desanimavam não concluindo. 

  Pude observar também que estando o Cirurgião dentista voltado mais para a parte 

científica, técnica e financeira, não teve grande interesse pelo estudo. 

Obtivemos o retorno de 102 questionários e utilizaram-se vários testes estatísticos 

para analisar os dados. Depois de se fazer a análise descritiva dos dados, realizou-se a análise 

da fiabilidade das duas escalas utilizadas através do Alpha de Cronbach. A análise 

exploratória de dados que revelou que, apesar da dimensão da amostra, os pressupostos da 

curtose, assimetria, normalidade e homogeneidade das variâncias não se encontravam 

cumpridos. Desta forma, utilizamos os testes não paramétricos Mann-Whitney, para uma variável 

independente com dois grupos, e Kruskal-Wallis para variáveis independents com mais de 2 

grupos para analisar a relação das variáveis de caracterização demográfica e profissional com 

a liderança e a satisfação. A correlação de Pearson permitiu analisar a relação entre o estilo de 

liderança e a satisfação com a supervisão. 

Os dados foram analisados com o auxílio do programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences, v23). 
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3.5. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo inovador no sentido em que se concentra em profissionais da 

área de odontologia, que contempla inúmeras especialidades. Atualmente, no Brasil, o 

conselho Federal reconhece 19 especialidades, das quais dez se concentram 95% dos 

profissionais. As mais numerosas são a Ortodontia, Endodontia, Odontopediatria, 

Periodontia, Prótese Dentária, Dentística Restauradora, Radiologia, Cirurgia, Traumatologia, 

Bucomaxilofacial, Implantodontia e Saúde Coletiva (Odontomagazine/aprimoramento 

profissional). Segundo dados obtidos pelo Conselho Federal de Odontologia, o Brasil possuía 

219.575 profissionais cadastrados, o que o colocava como o país com maior número de 

dentistas em 2018 (fonte: cfo.org.br) 

O dentista Clínico Geral não faz tratamento numa área específica da odontologia, 

realizando procedimentos educativos e preventivos (orientação da higiene bucal, controle da 

placa e aplicação de Fluor), restaurações, periodontia básica, tratamento endodônticos e 

próteses. Quando o tratamento se torna mais complexo o paciente é encaminhado para um 

especialista em outras áreas da Odontologia: 

• A especialidade de Dentística Restauradora, também conhecida como Odontologia 

Estética é usada para clarear, aumentar, diminuir, corrigir de pequenas a grandes 

imperfeições, além de disfarçar tudo que pode prejudicar a beleza e a harmonia de 

um sorriso. 

• Endodontia é a especialidade da odontologia que cuida dos problemas relacionados 

à polpa dentária, dos canais radiculares e dos tecidos periapicais e suas afeções. 

• A Periodontia cuida das estruturas de suporte dos dentes (prevenção e tratamento de 

Gengiva e do Osso). 

• Bucomaxilofacialou mais corretamente, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 

é uma especialidade Odontológica que trata cirurgicamente as doenças da cavidade 

bucal, da face e do pescoço. 

• Estomatologia; previne, diagnostica e trata as doenças da boca. 

• Implantodontia. 

• Radiologia odontológica e imaginologia. 
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• Odontopediatria. 

• Disfunção têmporo-mandibular e dor oro-facial. 

• Ortopedia funcional dos maxilares. 

• Ortodontia. 

• Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem como objetivo a busca 

permanente entre a atividade laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador, 

ou seja, prevenir e diagnosticar doenças do complexo bucomaxilofacial, provocadas 

pela atividade laboral, e evitar acidentes do trabalho por causas odontológicas, 

contribuindo assim para a saúde integral do trabalhador. 

• Odontologia para pacientes com necessidades especiais, pacientes com doenças 

sistêmicas, deficientes físicos, mentais, etc. 

• Saúde bucal Coletiva (ou só Saúde Coletiva). 

• Odontogeriatria cuida de idosos. 

• Prótese dentária. 

• Odontologia Legal; atividades periciais, no que se refere à identificação, o que os 

dentes e os arcos dentários podem fornecer, em certas circunstâncias, em termos de 

subsídios para a resolução de problemas médico-legais e criminológicos. Atuam 

também em litígios, sob nomeação judicial, entre pacientes e profissionais. 

• Patologia bucal estuda a etiologia e a história natural das doenças buco-maxilo-

faciais e atua também no diagnóstico laboratorial, com recursos da histoquímica e 

imunoistoquímica. 

 

3.6 AMOSTRA 

 

A realização deste estudo teve como base a população de Cirurgiões Dentistas 

Brasileiros da região de São Paulo e seus colaboradores também dentistas. 
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Obtivemos uma amostra composta por 102 participantes, 46.1% (47) do sexo 

masculino e 53.9% (55) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os  22 e os 82 

anos (M=42.24, D.P.=12.54). 

Trata-se de uma amostra em que 95% tem qualificação igual ou superior a licenciatura 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Nível de qualificação da amostra 

 

Grau académico N % % válida 
% 

cumulativa 

12º ano 5 4,9 4,9 4,9 

Licenciatura 58 56,9 56,9 61,8 

Mestrado 18 17,6 17,6 79,4 

Doutoramento 3 2,9 2,9 82,4 

Pós-doutoramento 18 17,6 17,6 100,0 

 Total 102 100,0 100,0   

 

 

 

No que se refere à caracterização profissional, a maior parte dos participantes do 

estudo têm bastante experiência de trabalho (10-23 anos) 41.17%. O que têm muita 

experiência (24-38 anos) 31.37% são em número relativamente equilibrado com os com 

menor números de anos de experiência (0-9 anos) 27.45%. A média é de 17,46 anos 

(D.P.=11.21). 

 

Os profissionais trabalham em média 30 horas por semana, entre um mínimo de 3 e 

um máximo de 64.Auferem, em média 13.143 reais, havendo uma grande diferença entre o 

valor mínimo e máximo reportados, terá que ver com o número de horas trabalhadas, entre 

outras variáveis (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

Tabela 8 - Estatísticas descritivas  da caracterização profissional dos respondentes 

 

    Nº de anos de 
experiência 
profissional 

Nº médio de horas de 
trabalho por semana 

Salário mensal 

N 
  

Válido 100 102 75 

Omisso 2 0 27 

 

Média 17,46 30,14 13143,07 

 

Moda 10 25 5000
a
 

 

Desvio Padrão 11,21 14,944 21308,507 

 

Mínimo 0 3 800 

  Máximo 38 64 150000 

Percentis 
  
  

25 8 20,00 4000,00 

50 14 25,00 5000,00 

75 26 40,25 13000,00 

 

a. Ha várias modas. O menor valor é mostrado 

 

Os participantes da amostra são essencialmente efetivos (52%), o que é um número 

relativamente equilibrado com o número de trabalhadores com contratos com vínculo 

precário ou tarefeiros. 

Os profissionais em estudo trabalham, em média, há 10 anos com a mesma chefia (D.P. 

11.3), sendo que varia entre 0 e 40 anos. A maior parte das chefias (57.3%) são homens. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

       

 



31 
 

CAPÍTULO IV: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

 

Este capítulo visa a apresentação e análise dos resultados com base na recolha dados 

realizada. Para responder aos objetivos deste estudo, este capítulo apresenta as perceções de 

liderança de acordo com a escala MLQ, a satisfação com a supervisão analisada pelo JDI e 

respetivas análises da sua relação com as variáveis demográficas e profissionais, e a análise 

da relação entre ambas as variáveis. 

 

4.1. LIDERANÇA,SATISFAÇÃO COM A SUPERVISÃO E RESPETIVA RELAÇÃO COM AS 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E PROFISSIONAIS 

     4.1.1. CARACTERIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA LIDERANÇA 

 

Começamos por caractaerizar a liderança de acordo com as dimensões da Liderança 

Transformacional e Transacional, de Avolio & Bass (1991). 

Os participantes reconhecem, em geral, que a liderança das suas chefias é mais 

Transformacional (M=3.16, D.P=0.91) do que a Transacional (M=2.74, D.P=0.57) e menos 

ainda sentem ausência de liderança (laissez-faire, M=1.59, D.P=0.91) (Tabela 9).  

 
 
Tabela 9 - Estatística descritiva das dimensões de Liderança 

 

  
N 
 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Liderança 
Transformacional (LTf) 

102 3,1595 0,90725 0,70 4,58 

LTf - Carisma Atribuído 102 3,3440 0,96598 0,75 4,75 

LTf - Carisma 
Comportamental 

102 3,0147 0,97030 0,50 4,50 

LTf - Inspiração 
Motivacional 

102 3,2010 0,99091 0,75 4,50 

LTf - Estímulo 
Intelectual 

102 2,9869 0,98982 0,50 4,50 

Ltf - Consideração 
Individual 

102 3,2508 0,98674 0,75 4,75 

Liderança 
Transacional (LTs) 

102 2,7380 0,57496 0,92 3,75 

LTs - Recompensas 
contingentes 

102 2,9224 0,93418 0,50 4,50 

LTs - Gestão p/ Exceção 
Ativa 

102 3,2051 0,96020 0,75 4,75 

LTs - Gestão p/ Exceção 
Passiva 

102 2,0866 0,80290 0,50 4,50 

LaissezFaire 102 1,5931 0,90783 0,50 4,25 
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Para analisar a relação da perceção dos tipos de liderança com as variáveis 

demográficas e profissionais, tornou-se relevante realizar, em primeiro lugar, uma análise da 

fiabilidade das dimensões e subdimensões de Liderança do modelo em análise, através do 

Alfa de Cronbach (Tabela 10).A escala total tem uma fiabiilidade excelente (.94). De acordo 

com  Aiken (2000) um alfa superior a .70 é considerado bom, pelo que só excluiremos da 

nossa análise a subdimensão da Liderança Transacional “Gestão p/ Exceção Passiva”, assim 

como ajustamos os valores da Liderança Transacionalsem esta sub-escala (Tabela 10). 

 

 
Tabela 10 - Fiabilidade das dimensões e subdimensões de Liderança do Modelo de Avolio e Bass (1991) 
 
 

Dimensões Alfa de Cronbach 

MLQ - escala total .94 

Liderança Transformacional (LTf) .96 

LTf - Carisma Atribuído .87 

LTf - Carisma Comportamental .84 

LTf - Motivação Inspiracional .89 

LTf - Estímulo Intelectual .87 

Ltf - Consideração Individual .83 

Liderança Transacional (LTs) .27 

Liderança Transacional 

(LTs)semGestão p/ Exceção Passiva 

.74 

LTs - Recompensas contingentes .75 

LTs - Gestão p/ Exceção Ativa .82 

LTs - Gestão p/ Exceção Passiva .54 

Laissez-faire .69 
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4.1.2. Caracterização da Satisfação com a Supervisão, de acordo com o JDI 

 

 A cotação da escala de satisfação varia entre 0 e 3, sendo que a maior parte das 

respostas são favoráveis às chefias, o que indica satisfação de acordo com esta escala (Tabela 

11). 

Tabela 11 - Estatística descritiva dos itens da dimensão "Satisfação com a Supervisão" 
 

 
N Moda Média 

Desvio 
Padrão 

1) Pede a minha opinião 
97 3 2,21 1,274 

2) É difícil de agradar 96 0 0,97 1,341 

3) É malcriado 95 0 0,72 1,191 

4) Elogia o trabalho bem feito 
96 3 2,07 1,340 

5) Tem tato 97 3 1,90 1,403 

6) É convincente 97 3 2,26 1,252 

7) É atualizado 96 3 1,88 1,394 

8) Não supervisiona o suficiente 
94 0 1,05 1,298 

9) Tem os seus preferidos 
96 3 1,75 1,376 

10) Diz-me como está o meu trabalho 
96 3 1,83 1,389 

11) É Irritante 96 0 0,55 1,065 

12) É teimoso 96 3 1,64 1,430 

13) Conhece bem o trabalho 
97 3 2,19 1,277 

14) É mau 95 0 0,43 0,941 

15) É inteligente 97 3 2,30 1,165 

16) Não planeia bem 95 0 0,98 1,271 

17) Está presente quando é necessário 
97 3 1,98 1,291 

18) É preguiçoso 96 0 0,25 0,754 

 

Para analisar a relação da satisfação com a supervisão com as variáveis demográficas 

e profissionais, tornou-se relevante realizar, em primeiro lugar, uma análise da fiabilidade 

desta dimensão, através do Alfa de Cronbach. 

A análise inicial de todos os itens não detinha a fiabilidade necessária, pelo que foi 

necessário retirar alguns itens (3,8, 16 e 18) até se obter uma confiabilidade de .70. Os testes 

realizados contemplaram uma nova variável com os 14 itens considerados adequados.  
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4.1.3. Análise da relação dos estilos de liderança e satisfação com a supervisão com as 

variáveis demográficas e profissionais 

Apresentamos abaixo os resultados mais relevantes da relação das variáveis 

demográficas e profissionais com a perceção de liderença e satisfação com a supervisão nas 

Clínicas Dentárias daregião de São Paulo, no Brasil. 

Utilizamos o teste não paramétrico Mann-Whitney, para uma variável independente 

com dois grupos, no caso, homens e mulheres. 

Verificamos diferenças significativas em função do sexo ao nível da liderança em 

duas dimensões: carisma (comportamento) (U=998, z=-1.98, p<.05) e estímulo intelectual 

(U=935, z=-2.41, p<.05) (Tabela 11 para resultados relevantes, Anexo 2 para informação 

estatísticacompleta). Em ambos os casos, os homens apresentaram médias de ordenação de 

scores (mean rank) mais elevados que as mulheres, querendo dizer que os participantes do 

sexo masculino percecionaram mais positivamente a sua chefia nestes fatores. Nas demais 

variáveis, apesar de valores diferentes, não são significativas, não apresentando relevância 

estatística, incluindo na satisfação com a supervisão. 

O fato é que se queremos uma empresa competitiva dentro do mercado de negócios 

torna-se necessário equilibrar as percepções, fazendo com que os colaboradores sintam-se 

altamente estimulados e inspirados, cabendo ao líder utilizar-se dos recursos e ferramentas 

disponíveis, reconhecendo a capacidade de cada um para que desenvolvam suas habilidades, 

favorecendo não só a empresa como a si mesmos (Borlot & Marques, 2012). 

Considerando que a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro tem 

aumentado, segundo dados do Ministério do Trabalho obtidos a partir do Cadastro Geral de 

Emprego e Desemprego (CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

entende-se que as chefias devem também preocupar-se em estimular intelectualmente as 

mulheres. Estes dados, ainda que exploratórios, indicam que poderá haver formas 

diferenciadas de o fazer. 
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Tabela 12 - Perceções dos estilos de liderança de acordo com o sexo 
 

Sexo  N 
Mean 
rank Sum Rank 

     
Influência idealizada (conduta)* Masculino 47 57,77 2715,00 

     

 Feminino 55 46,15 2538,00 
     

 Total 102   
     

Estímulo Intelectual * Masculino 47 59,11 2778,00 
     

 Feminino 55 45,00 2475,00 
     

 Total 102   
     

**Diferença significativa no nível 0,01     

* Diferença significativa no nível 0,05      
 

Analisando a perceção do estilo de liderança e a satisfação em função da idade 

verificamos, com o teste de de Kruskal-Wallis que há apenas difereças no que respeita à 

Influência idealizada (em termos de conduta) ou carisma comportamental (H(3)=8.38, 

p<.05) e consideração individual(H(3)=9.26, p<.05) (18 aos 34 anos): os mais novos 

percecionam menos estas dimensões da liderança. Sentem que não são especialmente 

considerados pelas suaschefias, nem o comportamento delas vai de encontro ao que estes 

profissionais idealizaram que seria o comportamento da sua chefia. A diferença é mais 

evidente quando comparado com o grupo mais velho (51 ou mais anos). No entanto, no que 

respeita à satisfação com a supervisão, não há diferenças a assinalar relativamente aos outros 

grupos etários (Tabela 12, Anexo 3). 

 
 

 
Tabela 13 - Perceções dos estilos de liderança de acordo com o nível etário 

 

Nível etário  N Mean Rank 

Influência Idealizada (conduta) * 18 a 30 anos 16 28,63 

 31 a 40 anos 26 42,33 

 41 a 50 anos 19 44,58 

 51 e mais anos 24 52,06 

 Total 85  

Consideração Individual * 18 a 30 anos 16 29,53 

 31 a 40 anos 26 42,19 

 41 a 50 anos 19 42,16 

 51 e mais anos 24 53,52 

 Total 85   
Nota: Teste de diferenças Kruskal-Wallis; *p<.05 

 
 

Os resultados mostram que os mais experientes (25 a 38 anos) são os que reconhecem 

maior liderança inspiradora de motivação (H(2)=6.29, p<.05)  e os que têm experiência 

intermédia (10-23 anos) são os que reconhecem mais o estilo de não-liderança,Laissez-faire 
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(H(3)=5.99, p<.05). Não há diferenças a assinalar no que respeita à satisfação com a 

supervisão (Tabela 13, Anexo 4). 

 

Tabela 14 - Perceções dos estilos de liderança de acordo com a experiência profissional 
 

 
 

Experiência 
profissional (anos) N Meanrank 

MLQ_Insp.Mot* 0-9 30 51,48 

10-23 35 41,47 

25-38 35 58,69 

Total 100  
MLQ_Laiss.Faire* 0-9 30 47,80 

10-23 35 59,83 

25-38 35 43,49 

Total 100   
Nota: Teste de diferenças Kruskal-Wallis; *p<.0 

O tipo de vínculo (no quadro ou temporário/tarefeiro) tem alguma influência na 

perceção da liderança em várias dimensões. Nomeadamente ao nível da motivação 

inspiradora (U=1157, z=-.92, <.05) e estímulo intelectual (U=2697, z=-2.41, p<.05) para os 

trabalhadores que estão no quadro (Tabela 14, Anexo 5).  

 
 
Tabela 15 - Perceções dos estilos de liderança de acordo com o tipo de vínculo contratual 
 

 Vinculo labora N MeanRank Sum ofranks 

MLQ_Insp.Mot* Do quadro/efetivo 53 56,32 2985,00 

vínculo precário 49 46,29 2268,00 

Total 102   

MLQ_Est.Int* Do quadro/efetivo 53 56,53 2996,00 

vínculo precário 49 46,06 2257,00 

Total 102   

* p<0,05 

 

A perceção dos participantes deste estudo sobre os estilos de liderança e sobre a 

satisfação com a supervisão, não revelam diferenças estatisticamente significativas (Anexo 6 

e Anexo 7). 

Relativamente ao efeito do número de anos de trabalho com a atual chefia ao nível da 

perceção da liderança e da satisfação (Tabela 15, Anexo 8), verificamos há diferenças com 

elevada significância estatistica nas caractaerísticas transformacionais dos líderes ao nível da  

influência idealizada atribuída (H(2)=6.12, p<.05) e, com elevado nível de significância 

motivação inspiracional (H(2)=8.77, p<.05). Os efeitos da experiência ao longo dos anos são 

menos positivos nos colaboradores com número de anos de contacto com a chefia intermédio 
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(11 a 20 anos). Não fora identificadas diferenças quanto à satisfação com a supervisão entre 

os grupos com mais e menos experiência e contacto com a atual chefia. 

 

Tabela 16 - Perceções dos estilos de liderança de acordo com o número de anos de experiência com a chefia 
atual 

 N Meanrank 

MLQ_Carism.A* até 10 anos 9 21,06 

11 a 20 anos 13 11,69 

21 ou mais anos 10 18,65 

Total 32  
MLQ_Insp.Mot** até 10 anos 9 22,00 

11 a 20 anos 13 10,77 

21 ou mais anos 10 19,00 

Total 32  
*p<.05 

**p<.01 

4.2. RELAÇÃO ENTRE A LIDERANÇA E A SATISFAÇÃO COM A SUPERVISÃO 

 

 

Analisamos a relação entre os estilos de liderança e a satisfação com a supervisão através 

da correlação de Pearson (Tabela 17). Lembrando que esta mede o grau da correlação linear 

entre duas variáveis quantitativas, no caso liderança e satisfação. É um índice adimensional e 

possui valores situados entre -1 e 1.0 inclusive, em que 1 significa uma correlação perfeita 

positiva entre as duas variáveis , -1 significa uma correlação negativa perfeita entre as duas 

variáveis, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Caso  o resultado seja 0 significa que as 

duas variáveis não dependem uma da outra. 

É possível verificar que a correlação entre liderança transformacional e transacional é 

positiva e forte (r=.62, p<.01). Isto significa que as pessoas reconhecem traços de liderança 

nas suas chefias, transformacionais e transacionais, e que ambos coexistem.Pelo contrário, a 

relação da liderança transformacional é também forte, mas negativa com a liderança laissez-

faire (r=-.59). Isto é, se demonstram traços de liderança, não demonstram ausência de 

liderança, que é o que o estilo lassez-faire representa. 

Verifica-se também uma correlação bilateral positiva entre o nível de satisfação com a 

supervisão (JDI) e a liderança transformacional, assim como uma correlação negativa quando 

se estabelece correlação entre o JDI e o estilo laissez-faire. O que significa que a satisfação 

no trabalho está positivamente relacionada com a liderança transformacional e o inverso com 

a liderança de tipo ‘laissez-fraire. O mesmo é dizer que quanto mais satisfeitas as pessoas 
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estão menos a liderança é percecionada como laissez-faire e quanto mais a liderança é 

percecionada como laissez-faire, menos satisfeitas estão com o trabalho. 

A liderança transacional está também relacionada com a satisfação com a supervisão 

(r=.30, p<.01), embora com metade da ‘força’ com que se relaciona com a liderança 

transformacional.  

 Os líderes com características da liderança transacional (tamanho de recompensa, 

gerenciamento ativo, esforço extra) tendem a monitorar objetivos, estabelecer acordos para 

realização de tarefas, verificar erros ou desvios às normas estabelecidas, está concentrado na 

gestão dos processos. 

Já as características do líder transformacional (carisma, inspiração motivacional, 

estimulação intelectual e consideração individual) constituem-se como um elemento 

importante no desenvolvimento e empenho de colaboradores, visto que ao inspirar o 

envolvimento em uma missão, dissemina a ideia de uma visão maior, passando motivação, 

auto-confiança bem como o desejo de aprimorar qualidades (Wright, 2000). 

Os nossos resultados parecem mostrar que as pessoas com liderança transformacional 

ficam mais satisfeitas, mas ainda assim, apreciam algum tipo de direção. 

A liderança transacional não está correlacionado com o estilo laissez-faire (r=-.15, 

p>,05). 
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Tabela 17 - Correlação entre a liderança e a satisfação com a supervisão 
 

  
JDI 

Supervisão 
Liderança 

Transformacional 
Liderança 

Transacional 
Laissez 
Faire 

JDI 
Supervisão 

Correlação de 
Pearson 

1 ,583
**
 ,303

**
 -,483

**
 

Sig. (bilateral)   0,000 0,003 0,000 

N 96 96 96 96 

Liderança 
Transformacional 

Correlação de 
Pearson 

,583
**
 1 ,616

**
 -,591

**
 

Sig. (bilateral) 0,000   0,000 0,000 

N 96 102 102 102 

Liderança 
Transacional 

Correlação de 
Pearson 

,303
**
 ,616

**
 1 -0,152 

Sig. (bilateral) 0,003 0,000   0,127 

N 96 102 102 102 

Laissez 
Faire 

Correlação de 
Pearson 

-,483
**
 -,591

**
 -0,152 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,127   

N 96 102 102 102 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

 
 

Os principais resultados apresentados neste sub-capítulo encontram-se resumidos na 

tabela 18. 

 

 

Tabela 18 - Resumo dos principais resultados 
 

Variáveis / Características Sexo Idade 
Experiência 

Profissional 

Vínculo 

contratual 

Nível 

salarial 

Horas/ 

Semana 

Experiência 

c/ chefia 

Satisfação com a 

Supervisão               

Liderança 

Transformacional               

Carisma Atribuído 
            

(-) 11-20 

anos 

Carisma Comportamental (+)homens (-) 18-30 anos           

Inspiração Motivadora 
    

(-) 10-23 
anos (+) do quadro     

(-) 11-20 
anos 

Estímulo Intelectual (+)homens     (+) do quadro       

Consideração Individual   (-) 18-30 anos           

Liderança Transacional               

Recompensas Contingentes               

Gestão p/ Exceção Ativa               

Laissez-Faire 
    

(-)10-23 

anos         
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES 

 

 

Decidimos realizar esta pesquisa com o intuito de analisar a relação da liderança com 

a satisfação com a supervisão, procurando perceber a sua relação com as características dos 

colaboradores das clínicas odontológicas brasileiras, nomeadamente da região de São Paulo. 

A análise da liderança permitiu perceber que a maior parte dos Cirurgiões Dentistas em 

estudo consideram que as suas chefias têm mais comportamentos de Liderança 

Transformacional do que outro tipo qualquer de liderança e que, de acordo com a literatura, 

ambas coexistem. 

Constatamos também que, de entre as variáveis demográficas e profissionais 

consideradas e nas várias categorias de cada uma delas houve relativamente poucas situações 

com diferenças estatisticamente relevantes. As diferenças que foram identificadas foram 

essencialmente ao nível da Liderança Transformacional. O que se pode ficar a dever, por um 

lado,à expectativa das pessoas no atual momento do mercado, por outro, ao facto desta escala 

ser mais discriminada (isto é, tem mais sub-escalas), o que propicia essa situação.  

A Liderança Transformacional e Transacional estão relacionadas positivamente e 

fortemente com a Satisfação com a Supervisão e a Liderança Transformacional forte e 

negativamente correlacionada com o estilo Lassez-Faire. 

Não se encontraram diferenças estatisticamente relevantes entre as categorias das várias 

variáveis de caracterização demográfica e profissional no que respeita à satisfação com a 

supervisão, o que nos apraz saber.O que significa que, apesar de terem havido diferenças 

pontuais sobre a perceção dos profissionais em algumas sub-dimensões, essencialmente da 

Liderança Transformacional, os participantes desta pesquisa não se diferenciam quanto à 

satisfação com a sua chefia. Este dado é também corroborado pela relação forte e positiva 

entre a satisfação com a supevisão e ambos os tipos de liderança ativa (transformacional e 

transacional). Ou seja, os profissionais parecem valorizar terem algum tipo de liderança, 

confirmando a teoria:todos os colaboradores  enxergam seus líderes como guias ou 

organizadores de equipes que solucionam problemas (Guimarães, 2012), que geram harmonia 

e bem-estar (Crainer, 2014). 



41 
 

A correlação forte e negativa entre a liderança transformacional e satisfação com a 

supervisão e a ausência de relação entre essa satisfação e a liderança transacional permitem 

supor que os Cirurgiões Dentistas preferem a liderança transformacional. 

 

Contribuições para a Prática 

 

Os resultados referem o facto de as mulheres sentirem menos estímulo intelectual do 

que os homens. Considerando a importância das mulheres no mercado de trabalho atual e 

futuro, torna-se pertinente as chefias, intencionalmente, potenciarem as capacidades das 

profissionais mulheres disponiveis no mercado (e já na sua empresa) procurando que as suas 

funções e o seu trabalho sejam intelectualmente mais desafiantes.É tarefa de liderança 

observar a capacidade de cada um e desenvolver habilidades individuais que favoreçam não 

só a empresa como a cada colaborador (Borlot & Marques, 2012). Colaboradores satisfeitos 

rendem mais e o líder transformacional tem essa função: inspirar, estimular e fazer 

considerações individuais (Bass, 1985). 

A questão geracional no mercado do trabalho tem sido muito referida atualmente, pois é 

importante cativar e motivar as gerações mais jovens (Gerações Y e Z), que têm oferecido 

bastante desafios aos gestores, conforme artigo publicado na revista Tecnológica (Rech, 

Viêra, e Anschau, 2017) e também por causa do envelhecimento da população ativa, 

preocupação mais premente na Europa, e também com estudos sobre desafios e impactos 

também no Brasil (Duarte Miranda, Gouveia Mendes, & Andrade da Silva, 2016).Houve 

vários resultados do nosso estudo que remetem para este tema: os relativos à idade, à 

experiência profissional e ao número de anos de experiência com a actual chefia (que se 

sobrepõe um pouco com o tema  anterior). Os mais jovens percecionam que as suas chefias 

não apresentam os comportamentos expectados em termos de conduta e sentem pouca 

consideração por si, pelas suas necessidades e especificidades. Este dado corrobora os estudos 

que vêm sido desenvolvidos sobre as gerações mais jovens e suas características (Rech et. al, 

2017) e como é que o mercado as pode receber e potenciar. Assim, nos processos de liderança 

e de gestão de pessoas de forma mais geral, é importante ter em consideração as 

especificidades, nomeadamente geracionais, para conseguir cativar, reter e potenciar as 

capacidades dos mais jovens. 
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Um outro resultado prende-se com a geração intermédia, na verdade a chamada geração 

X e que neste estudo revela que as suas chefias não inspiram motivação, revelam ausência de 

liderança (Laissez-Faire) e também não têm o carisma que eles entendem que as chefias 

deveriam ter. Esta situação encerra dois aspetos que pragmaticamente as organizações e as 

instituições responsáveis pela formação deste tipo de profissionais devem considerar. Desde 

logo, prepara-los para gerirem pessoas, quer na formação de base, quer de forma contínua, 

como outras competências que vão atualizando. E por outro, ainda na questão da formação e 

informação, incorporar os aspetos geracionais (das várias gerações) na formação.  

 

Contribuições para a teoria 

 

Para a academia este trabalho traz informação específica sobre um setor pouco estudado 

do ponto de vista da gestão das pessoas e nomeadamente sobre as perceções de liderança e 

satisfação com a supervisão. 

Permitiu aferir a fiabilidade de instrumentos para esta população, do nosso 

conhecimento, pela primeira vez, e percebeu-se que, em particular o Multidimensional 

Leadership Questionnaire (MLQ) demonstrou elevada fiabilidade nesta população 

(Cirurgiões Dentistas). 

Os seus resultados apresentam algumas diferenças estatísticamente significativas 

relativas a características demográficas e profissionais que abrem caminho a novos estudos. 

 

Limitações e propostas de investigação futura 

 

A realização deste estudo teve vários desafios, pois é um tema pouco discutido e 

conhecido na  odontologia, o que fez com que houvesse pouco material específico relativo ao 

setor da Odontologia. 

A amostra, algo limitada, só foi possível com muita persistência e contactos, muitas 

vezes pessoais e telefónicos, de forma insistente. 
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Esta investigação, de carácter carácter exploratório(Gil, 2008), cumpre o seu propósito 

deixando como orientações para novos estudos no setor da Odontologia os seus resultados 

que podem ser usados como base para teste de hipóteses em estudos mais alargado. 

Valerá a pena estudar esta temática com foco nos aspetos geracionais, de género e 

outros temas relacionados com a inclusão no mercado de trabalho, estudando a melhor forma 

de potenciar as pessoas e as organizações em que tarbalham, com elas. 

O estudo setorial dos vários fenómenos é muito pertinente, pois há especificidades 

culturais de cada profissão, assim como desafios e oportunidades diversas, mas comuns no 

mesmo setor que determinam as práticas de gestão de pessoas.  

O enquadramento teórico apresentado, corroborado pelos resultados obtidos é 

possível afirmar que as lideranças, quando transformacionais, tendem a impactar 

positivamente, impulsionando os colaboradores a transformar suas atitudes (Wright, 2000). 

Segundo Bass (1985), esses líderes são agentes de mudança. 

Parece-nos muito pertinente as instituições profissionais e académicas prosseguirem 

com estudos sobre a temática da liderança como fator impulsionador das empresas da área  de 

Odontologia, nomeadamente, no Brasil em que se constititui como um dos países com maior 

relevância internacional neste setor.   
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Anexo 1 – Questionário Utilizado 
 
 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de GESTÃO EMPRESARIAL 

Código Postal 5000-Vila Real.Portugal 

 

Caro (a) colega, 

 

O questionário que lhe pedimos para preencher incluiu-se num projeto de investigação 
sobre"Liderança e satisfação: Um estudo em Clínicas Odontológicas brasileiras", pela 

Universidadede Trás-Os-Montes e Alto Douro. Neste caso, está sendo feita pela aluna Eva 

marta Ribeiro do Mestrado em Gestão Empresarial. 

 

Em termos gerais, o objetivo deste estudo prende-se com a análise dos comportamentos dos 

líderes junto dos colaboradores, assim como a sua satisfação com estes e com o seu local 

detrabalho. Neste sentido, pedimos a sua ajuda e colaboração, respondendo ao Questionário 

que se segue. A sua participação é voluntária e  
anônima. Os dados resultantes das suas respostas são estritamente confidenciais. 

 
Tenha em consideração o fato de não existirem respostas certas ou erradas. Por favor, indique 

as suas próprias opiniões, expectativas, sentimentos e atitudes, independentemente de serem 

ou não aquelas que preferem ou acha mais adequadas. Pede-se, por isso, o máximo de 

sinceridade no preenchimento dos questionários, agradecendo desde já a sua colaboração! 

 
Contatos da equipe de investigação: 
 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Ruy Taveira Madeira 
 
Co-orientadora: Ana Cláudia Rodrigues 

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro 
Escola de Gestão Empresarial 
Diretora:  Dra.Carmem  Tereza  Pereira  Leal 
sautad@utad.pt 

 

 

 

Eva Marta Ribeiro 

Investigadora 

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro 

Escola de Gestão Empresarial  
evamartaribeiro@hotmail.com 
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Consentimento Informado 
 

 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de GESTÃO EMPRESARIAL 
Código Postal 5000-Vila Real.Portugal 
 

 

No âmbito do projeto de investigação sobre “Liderança e satisfação: Um estudo com 
clínicasodontológicas brasileiras”, dirigido por um grupo de investigadores da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, venho por este meio declarar o meu acordo e vontade em 
participar nestainvestigação. 

 
Assim, o objetivo geral deste estudo prende-se com a análise dos comportamentos do meu 
superiore da minha satisfação quanto à sua liderança e ao clima organizacional. 

 

Além disso, procura-se obter informações fundamentais para a implementação de futuros 
projetosde investigação e intervenção junto desta classe profissional; 
 
- Os dados recolhidos são anônimos e confidenciais. Assim sendo, as minhas informações serão 
apenas utilizadas para fins de investigação, não sendo revelado em QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA os 

meus resultados. 
 
Contatos 
Dra.Eva marta Ribeiro 
(Investigadora) 
Universidade de trás-os-Montes e Alto Douro 
Vila Real -5000-175 
evamartaribeiro@hotmail.com 
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Parte 1 –  Ficha Demográfica e Profissional 

 

1. Sexo:  

Masculino Feminino  

2. Idade:  

3. Grau académico mais elevado:  

4. Tipo de contrato:  

Quadro/Efetivo Vinculo precário/Termo Prestador serviços("tarefeiro")  

5. Experiência profissional nesta área de atividade profissional (em anos):  

6. Número de anos de trabalho com atual chefe/superior  

7. Nº médio de horas de trabalho por semana:  

8. Valor do seu salário (mensal):  

9. Sexo do seu chefe/superior:  

Masculino / Feminino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Parte 2 - Liderança 
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Por favor, indique o comportamento atual do seu chefe/superior 

colocando um círculo ou uma cruz no número apropriado. Tente 

responder a todas as afirmações, pensando naquilo que é o 

comportamento habitual ou mais frequente do seu chefe/superior em 

cada uma das situações apresentadas. Por favor, tenha sempre em 

consideração que está a responder pensando no seu ATUAL 

chefe/superior.Por favor, responda todas as questões. Se algum item 

for irrelevante, se você não tem como mensurá-lo ou ainda, não saiba 

a resposta, deixe a sentença sem resposta. 

 

1. Fornece ajuda aos outros em troca de seus esforços. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

a)      

 

2. Examina situações críticas perguntando se são adequadas. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

b)      

 

 

 

 

3. Não interfere em problemas até o momento em que eles se 

tornem sérios. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

c)      

 

4. Foca a atenção em irregularidades, erros, exceções e desvios 

dos padrões esperados. 

  De modo De vez em Algumas Relativamente Frequentemente, 
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algum quando vezes frequente se não sempre 

d)      

 

5. Evita se envolver quando assuntos importantes surgem. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

e)      

 

6. Conversa sobre suas crenças e valores mais importantes. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

f)      

 

 

 

7. Está ausente quando necessitam dele. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

g)      

 

8. Procura alternativas diferentes ao solucionar problemas. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

h)      

 

9. Fala de forma otimista sobre o futuro. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

i)      

 

10. Gera orgulho por estarem do seu lado. 
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De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

j)      

 

 

11. Discute quem é o responsável por atingir metas específicas 

de desempenho. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

k)      

 

12. Espera as coisas darem errado para começar agir. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

l)      

 

13. Fala com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

m)      

 

 

14. Mostra a importância de se ter um forte senso de obrigação. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

n)      

 

 

15. Investe seu tempo ensinando e treinando. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

o)      
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16. Deixa claro o que cada um pode receber quando as metas de 

desempenho são alcançadas. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

p)      

 

17. Demonstra acreditar que “não se mexe no que está dando 

certo”. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

q)      

 

18. Vai além do interesse pessoal pelo bem do grupo. 

  
De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, 

se não sempre 

r)      

 

 

19. Trata os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas 

como um membro do grupo. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

20. Demonstra que os problemas devem tornar-se graves antes 

de agir. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

21. Atua de forma tal que consegue o respeito dos outros por ele. 



62 
 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

22. Concentra sua total atenção em lidar com erros, reclamações 

e falhas. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

 

23. Considera as consequências éticas e morais das decisões. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

 

24. Mantem-se a par de todos os erros. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

25. Demonstra um senso de poder e confiança. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

 

26. Articula uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 
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27. Dirige sua atenção às falhas. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

28. Evita tomar decisões. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

29. Considera cada pessoa como tendo necessidades, 

habilidades e aspirações diferentes em relação aos outros. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

30. Faz com que os outros olhem para os problemas de diferentes 

ângulos. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

31. Ajuda os outros no desenvolvimento de seus pontos fortes. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

32. Sugere novas alternativas, maneiras de realizar e completar 

as atividades. 
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De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

33. Demora a responder as questões urgentes. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

34. Enfatiza a importância de se ter um senso único de missão. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

 

 

35. Expressa satisfação quando os outros correspondem às 

expetativas. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

36. Expressa confiança de que as metas serão alcançadas. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

37. É eficaz em atender as necessidades dos outros em relação 

ao trabalho. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 
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38. Utiliza métodos de liderança que são satisfatórios. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

 

39. Faz com que os outros façam mais do que o esperado. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

40. É eficaz em representar seu grupo perante níveis hierárquicos 

superiores. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

41. Trabalha com os outros de maneira satisfatória. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

42. Eleva o desejo dos outros de obter sucesso. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 
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43. É eficaz em atender as necessidades da organização. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

44. Aumenta a vontade dos outros em trabalhar com maior 

dedicação. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

45. Lidera um grupo que é eficiente. 

De modo 

algum 

De vez em 

quando 

Algumas 

vezes 

Relativamente 

frequente 

Frequentemente, se 

não sempre 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 3 – Satisfação com a supervisão 

 

 

Na escala que se segue, assinale a opção que para si melhor se 

adequa.  

http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=pVuoJBjWxpzYI5FGfOdqrgTft0HZUF78yPZcvM%2bKUTPKp%2bKdBCDPU%2bGEfa7kXZuP&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=pVuoJBjWxpzYI5FGfOdqrgTft0HZUF78yPZcvM%2bKUTPKp%2bKdBCDPU%2bGEfa7kXZuP&TB_iframe=true&height=450&width=650
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1. O meu chefe/superior: 

  Sim Não NS 

1) Pede a minha opinião    

2) É difícil de agradar    

3) É malcriado    

4) Elogia o trabalho bem 

feito    

5) Tem tato    

6) É convincente    

7) É atualizado    

8) Não supervisiona o 

suficiente    

9) Tem os seus 

preferidos    

10) Diz-me como está o 

meu trabalho    

11) É Irritante    

12) É teimoso    

13) Conhece bem o 

trabalho    

14) É mau    

15) É inteligente    

16) Não planeia bem    

17) Está presente 

quando é necessário    

18) É preguiçoso    
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Anexo 2– Análise da variável “Sexo” na perceção dos estilos de Liderança e Satisfação com 

a Supervisão 

 

Sexo  N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

     
JDI_supervisão_total Masculino 45 48,23 2170,50 

     

 Feminino 52 49,66 2582,50 
     

 Total 97   
     

Liderança Transformacional total Masculino 47 57,27 2691,50 
     

 Feminino 55 46,57 2561,50 
     

 Total 102   
     

Influência Idealizada atribuída Masculino 47 54,62 2567,00 
     

 Feminino 55 48,84 2686,00 
     

 Total 102   
     

Influência idealizada (conduta)* Masculino 47 57,77 2715,00 
     

 Feminino 55 46,15 2538,00 
     

 Total 102   
     

Motivação Inspiracional Masculino 47 54,44 2558,50 
     

 Feminino 55 48,99 2694,50 
     

 Total 102   
     

Estímulo Intelectual * Masculino 47 59,11 2778,00 
     

 Feminino 55 45,00 2475,00 
     

 Total 102   
     

Consideração Individual Masculino 47 56,95 2676,50 
     

 Feminino 55 46,85 2576,50 
     

 Total 102   
     

Liderança Transacional total Masculino 47 56,19 2641,00 
     

 Feminino 55 47,49 2612,00 
     

 Total 102   
     

Recompensas contingentes Masculino 47 55,07 2588,50 
     

 Feminino 55 48,45 2664,50 
     

 Total 102   
     

Gestao por exceção ativa Masculino 47 56,12 2637,50 
     

 Feminino 55 47,55 2615,50 
     

 Total 102   
     

Laissez_faire_total Masculino 47 51,22 2407,50 
     

 Feminino 55 51,74 2845,50 
     

 Total 102   
     

**Diferença significativa no nível 0,01; * Diferença significativa no nível 0,05 

      
Estatísticas de teste

a 
 
    * *      
         Gestao_ex  

 JDI_supervi Lid_Transf Inf l_Ideal_at 

Infl_Ideal_ 
cond_m 

Est_intele
t_m Consid_Indi Lid_Transa Recomp_co cecao_ativ Laissez_f ai 

 são_total orm_total rib_m   v_m c_total nt_m a_m re_total 

U de Mann-Whitney 1135,500 1021,500 1146,000 998,000 935,000 1036,500 1072,000 1124,500 1075,500 1279,500 

           

Wilcoxon W 2170,500 2561,500 2686,000 2538,000 2475,000 2576,500 2612,000 2664,500 2615,500 2407,500 

           

Z -0,250 -1,820 -0,987 -1,984 -2,411 -1,725 -1,482 -1,132 -1,464 -0,088 

           

Significância Assint. 0,803 0,069 0,324 0,047 0,016 0,084 0,138 0,258 0,143 0,930 
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(Bilateral)            
a. Variável de Agrupamento: Sexo 
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Anexo 3– Análise da variável “Nível Etário” na perceção dos estilos de Liderança e 

Satisfação com a Supervisão 

 

Nível etário  N Mean rank 

JDI - supervisão (total) 18 a 30 anos 15 38,97 

 31 a 40 anos 25 41,56 

 41 a 50 anos 19 38,03 

 51 e mais anos 21 42,57 

 Total 80  

Liderança Transformacional (total) 18 a 30 anos 16 33,59 

 31 a 40 anos 26 43,40 

 41 a 50 anos 19 41,66 

 51 e mais anos 24 49,90 

 Total 85  

Influência Idealizada (atribuída) 18 a 30 anos 16 38,34 

 31 a 40 anos 26 43,08 

 41 a 50 anos 19 41,58 

 51 e mais anos 24 47,15 

 Total 85  

Influência Idealizada (conduta) * 18 a 30 anos 16 28,63 

 31 a 40 anos 26 42,33 

 41 a 50 anos 19 44,58 

 51 e mais anos 24 52,06 

 Total 85  

Motivação Inspiracional 18 a 30 anos 16 40,78 

 31 a 40 anos 26 42,35 

 41 a 50 anos 19 37,55 

 51 e mais anos 24 49,50 

 Total 85  

Estímulo Intelectual 18 a 30 anos 16 40,09 

 31 a 40 anos 26 42,12 

 41 a 50 anos 19 44,37 

 51 e mais anos 24 44,81 

 Total 85  

Consideração Indivividual * 18 a 30 anos 16 29,53 

 31 a 40 anos 26 42,19 

 41 a 50 anos 19 42,16 

 51 e mais anos 24 53,52 

 Total 85  

Liderança Transacional (total) 18 a 30 anos 16 36,75 

 31 a 40 anos 26 44,73 

 41 a 50 anos 19 46,74 

 51 e mais anos 24 42,33 

 Total 85  

Recompensas Contingentes 18 a 30 anos 16 32,00 

 31 a 40 anos 26 43,44 

 41 a 50 anos 19 46,53 

 51 e mais anos 24 47,06 

 Total 85  

Gestao por Exceção (ativa) 18 a 30 anos 16 46,97 

 31 a 40 anos 26 41,96 

 41 a 50 anos 19 39,21 

 51 e mais anos 24 44,48 

 Total 85  

Laissez-faire (total) 18 a 30 anos 16 43,75 

 31 a 40 anos 26 42,56 

 41 a 50 anos 19 50,47 

 51 e mais anos 24 37,06 

 Total 85    
Nota: Teste de diferenças Kruskal-Wallis; *p<.05 
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Estatísticas de teste
a,b 

  Liderança Liderança     

Considera 
ção 

Indivividua 
l 

 Liderança Recompe Gestao Gestao   

 JDI - Transform Transform Influência Influência Motivação  
Lideranç

a Transacio nsas por por  Laissez- 

 supervisã acional acional Idealizada Idealizada Inspiracio Estímulo 
Transaci

o nal Contingen Exceção Exceção Laissez- faire 

 o (total) (total) (média) (atribuída) (conduta) nal Intelectual 
nal 

(total) (média) tes (ativa) (passiva) faire (total) (média) 

Qui-quadrado 0,502 4,265 4,188 1,321 8,828 2,777 0,447 9,260 1,612 1,275 4,257 1,001 3,505 3,198 3,261 

gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Significância 0,919 0,234 0,242 0,724 0,032 0,427 0,930 0,026 0,657 0,735 0,235 0,801 0,320 0,362 0,353 

Assint.                
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Anexo 4 – Análise da variável “Experiência Profissional” na perceção dos estilos de 

Liderança e Satisfação com a Supervisão 
 

 

 
 exp.prof.anos N Meanrank 

MLQ_LidTransf 0-9 30 49,13 

10-23 35 44,34 

25-38 35 57,83 

Total 100  
MLQ_Carism.A 0-9 30 53,23 

10-23 35 44,73 

25-38 35 53,93 

Total 100  
MLQ_Carism.C 0-9 30 44,25 

10-23 35 47,84 

25-38 35 58,51 

Total 100  
MLQ_Insp.Mot* 0-9 30 51,48 

10-23 35 41,47 

25-38 35 58,69 

Total 100  
MLQ_Est.Int 0-9 30 51,83 

10-23 35 44,39 

25-38 35 55,47 

Total 100  
MLQ_Cons.Ind 0-9 30 46,47 

10-23 35 44,97 

25-38 35 59,49 

Total 100  
MLQ_LidTransac 0-9 30 45,98 

10-23 35 51,51 

25-38 35 53,36 

Total 100  
MLQ_Tam.Rec 0-9 30 44,98 

10-23 35 47,76 

25-38 35 57,97 

Total 100  
MLQ_Ger.At 0-9 30 50,58 

10-23 35 48,49 

25-38 35 52,44 

Total 100  
MLQ_Laiss.Faire* 0-9 30 47,80 

10-23 35 59,83 

25-38 35 43,49 

Total 100  
JDI_Superervisão 0-9 30 48,43 

10-23 33 39,27 

25-38 31 55,35 

Total 94  

 

* p<.05
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Estatísticas de testea,b 

 

MLQ_Lid 

Transf 

MLQ 

Carism.A 

MLQ 

Carism.C 

MLQ 

Insp.Mot 

MLQ 

Est.Int 

MLQ 

Cons.Ind 

MLQ_Lid 

Transac MLQ_Rec 

MLQ_ 

Ges.At 

MLQLaiss.

Faire 

JDI 

Superv. 

Qui-quadrado 3,879 2,156 4,388 6,294 2,666 5,254 1,112 3,742 ,329 5,998 5,628 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Significância Assint. ,144 ,340 ,111 ,043 ,264 ,072 ,574 ,154 ,848 ,050 ,060 

Sig. Monte Carlo Sig. ,144
c
 ,340

c
 ,112

c
 ,041

c
 ,268

c
 ,069

c
 ,577

c
 ,156

c
 ,848

c
 ,049

c
 ,063

c
 

99% de 

Intervalo de 

Confiança 

Limite 

inferior 

,135 ,328 ,104 ,036 ,257 ,063 ,564 ,146 ,839 ,043 ,056 

Limite 

superior 

,153 ,352 ,120 ,046 ,280 ,076 ,589 ,165 ,858 ,054 ,069 

a. Teste KruskalWallis 

b. Variável de Agrupamento: exp.prof.anos_rec 

c. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1090229469. 
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Anexo 5 – Análise da variável “Vínculo Contratual” na perceção dos estilos de Liderança e 

Satisfação com a Supervisão 

 

 vinculo_new N MeanRank Sum ofranks 

MLQ_LidTransf Do quadro/efetivo 53 55,96 2966,00 

vínculo precário 49 46,67 2287,00 

Total 102   

MLQ_Carism.A Do quadro/efetivo 53 56,00 2968,00 

vínculo precário 49 46,63 2285,00 

Total 102   

MLQ_Carism.C Do quadro/efetivo 53 54,98 2914,00 

vínculo precário 49 47,73 2339,00 

Total 102   

MLQ_Insp.Mot* Do quadro/efetivo 53 56,32 2985,00 

vínculo precário 49 46,29 2268,00 

Total 102   

MLQ_Est.Int* Do quadro/efetivo 53 56,53 2996,00 

vínculo precário 49 46,06 2257,00 

Total 102   

MLQ_Cons.Ind Do quadro/efetivo 53 53,71 2846,50 

vínculo precário 49 49,11 2406,50 

Total 102   

MLQ_LidTransac Do quadro/efetivo 53 54,33 2879,50 

vínculo precário 49 48,44 2373,50 

Total 102   

MLQ_Tam.Rec Do quadro/efetivo 53 55,40 2936,00 

vínculo precário 49 47,29 2317,00 

Total 102   

MLQ_Ger.At Do quadro/efetivo 53 53,13 2816,00 

vínculo precário 49 49,73 2437,00 

Total 102   

MLQ_Laiss.Faire Do quadro/efetivo 53 49,12 2603,50 

vínculo precário 49 54,07 2649,50 

Total 102   

JDI_Supervisão Do quadro/efetivo 50 48,05 2402,50 

vínculo precário 47 50,01 2350,50 

Total 97   

 

* p<0,05
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Estatísticas de testea 

 

MLQ_Lid 

Transf 

MLQ_ 

Carism.

Atr 

MLQ_Carism.

C 

MLQ_Insp.

Mot MLQ_Est.Int 

MLQ_Cons.

Ind 

MLQ_LidT

ransac 

MLQ_Tam.

Rec 

MLQ_Ge.

At 

MLQs_Laiss.

Faire 

JDI_Sup

ervisão 

U de Mann-Whitney 1062,000 1060,00

0 

1114,000 1043,000 1032,000 1181,500 1148,500 1092,000 1212,000 1172,500 1127,50

0 

Wilcoxon W 2287,000 2285,00

0 

2339,000 2268,000 2257,000 2406,500 2373,500 2317,000 2437,000 2603,500 2402,50

0 

Z -1,584 -1,603 -1,240 -1,722 -1,792 -,787 -1,006 -1,388 -,582 -,849 -,343 

Significância Assint. (Bilateral) ,113 ,109 ,215 ,085 ,073 ,431 ,315 ,165 ,560 ,396 ,731 

Sig exata (bilateral) ,114 ,109 ,217 ,085 ,073 ,434 ,317 ,166 ,563 ,398 ,734 

Sig exata (unilateral) ,057 ,055 ,108 ,043 ,037 ,217 ,158 ,083 ,281 ,199 ,367 

Probabilidade de ponto ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 

a. Variável de Agrupamento: vinculo_new 
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Anexo 6 –Análise da variável “Nível salarial” na perceção dos estilos de Liderança e 

Satisfação com a Supervisão 

   
                  Mean        

 Nível salarial           N  Rank        

  JDI - supervisão   até 4500 reais     27  36,76       

  (total)     4501-10 000 reais    24  32,48       

        Mais de 10 000 reais    21  40,76       

        Total      72          

  Liderança    até 4500 reais     27  34,57       

  Transformacional   4501-10 000 reais    24  36,25       

  (total)     Mais de 10 000 reais    24  43,60       

        Total      75          

  Influência     até 4500 reais     27  35,15       

  Idealizada    4501-10 000 reais    24  33,27       

  (atribuída)    Mais de 10 000 reais    24  45,94       

        Total      75          

  Influência     até 4500 reais     27  34,24       

  Idealizada    4501-10 000 reais    24  35,31       

  (conduta)     Mais de 10 000 reais    24  44,92       

        Total      75          

  Motivação    até 4500 reais     27  33,54       

  Inspiracional    4501-10 000 reais    24  38,15       

        Mais de 10 000 reais    24  42,88       

        Total      75          

  Estímulo     até 4500 reais     27  33,78       

  Intelectual    4501-10 000 reais    24  36,63       

        Mais de 10 000 reais    24  44,13       

        Total      75          

  Consideração    até 4500 reais     27  35,81       

  Indivividual    4501-10 000 reais    24  35,58       

        Mais de 10 000 reais    24  42,88       

        Total      75          

  Liderança    até 4500 reais     27  36,06       

  Transacional    4501-10 000 reais    24  36,23       

  (total)     Mais de 10 000 reais    24  41,96       

        Total      75          

  Recompensas   até 4500 reais     27  33,59       

  Contingentes    4501-10 000 reais    24  37,88       

        Mais de 10 000 reais    24  43,08       

        Total      75          

  Gestao por    até 4500 reais     27  32,52       

  Exceção (ativa)   4501-10 000 reais    24  37,38       

        Mais de 10 000 reais    24  44,79       

        Total      75          

  Gestao por    até 4500 reais     27  43,91       

  Exceção     4501-10 000 reais    24  36,85       

  (passiva)     Mais de 10 000 reais    24  32,50       

        Total      75          

  Laissez-faire    até 4500 reais     27  42,96       

  (total)     4501-10 000 reais    24  37,73       

        Mais de 10 000 reais    24  32,69       

        Total      75          

             Estatísticas de teste
a,b 

       
     Liderança Liderança       Considera  Liderança Recompe Gestao Gestao   

   JDI - Transform Transform Influência Influência Motivação  ção Liderança Transacio nsas por por  Laissez- 

   supervisã acional acional Idealizada Idealizada Inspiracio Estímulo Indivividua Transacio nal Contingen Exceção Exceção Laissez- faire 

   o (total) (total)  (média) (atribuída) (conduta) nal Intelectual  l nal (total) (média) tes (ativa) (passiva) faire (total) (média) 

 Qui-  1,771 2,411 3,131 4,812 3,614 2,376 3,038 1,786 1,168 1,235 2,434 4,095 3,620 2,863 2,455 

 quadrado                        

 gl  2    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Significân  0,412 0,300 0,209 0,090 0,164 0,305 0,219 0,409 0,558 0,539 0,296 0,129 0,164 0,239 0,293 

 cia Assint.                         
a. Teste Kruskal Wallis  
b. Variável de Agrupamento: Nível salarial 
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Anexo 7 – Análise da variável “Número de horas trabalhadas” na perceção dos 

estilos de Liderança e Satisfação com a Supervisão 
 
 
Número de horas trabalhadas  N Mean Rank 

 JDI - supervisão (total)   Até 19 horas 23 42,74 

    20 - 30 horas 43 48,06 

    31 - 40 horas 10 54,65 

    41 e mais horas 21 55,10 

    Total 97  

 Liderança Transformacional   Até 19 horas 23 42,76 

 (total)   20 - 30 horas 43 49,66 

    31 - 40 horas 12 55,75 

    41 e mais horas 24 61,04 

    Total 102  

 Influência Idealizada   Até 19 horas 23 40,20 

 (atribuída)   20 - 30 horas 43 51,05 

    31 - 40 horas 12 53,67 

    41 e mais horas 24 62,06 

    Total 102  

 Influência Idealizada   Até 19 horas 23 49,24 

 (conduta)   20 - 30 horas 43 48,74 

    31 - 40 horas 12 50,08 

    41 e mais horas 24 59,31 

    Total 102  

 Motivação Inspiracional   Até 19 horas 23 40,59 

    20 - 30 horas 43 50,95 

    31 - 40 horas 12 56,63 

    41 e mais horas 24 60,38 

    Total 102  

 Estímulo Intelectual   Até 19 horas 23 40,89 

    20 - 30 horas 43 50,52 

    31 - 40 horas 12 58,17 

    41 e mais horas 24 60,08 

    Total 102  

 Consideração Indivividual   Até 19 horas 23 45,28 

    20 - 30 horas 43 50,84 

    31 - 40 horas 12 53,67 

    41 e mais horas 24 57,56 

    Total 102  

 Liderança Transacional   Até 19 horas 23 41,48 

 (total)   20 - 30 horas 43 49,06 

    31 - 40 horas 12 65,46 

    41 e mais horas 24 58,50 

    Total 102  

 Recompensas   Até 19 horas 23 38,80 

 Contingentes   20 - 30 horas 43 51,09 

    31 - 40 horas 12 58,79 

    41 e mais horas 24 60,75 

    Total 102  

 Gestao por Exceção (ativa)   Até 19 horas 23 43,72 

    20 - 30 horas 43 48,91 

    31 - 40 horas 12 59,79 

    41 e mais horas 24 59,46 

    Total 102  

 Laissez-faire (total)   Até 19 horas 23 56,67 

    20 - 30 horas 43 48,34 

    31 - 40 horas 12 50,63 

    41 e mais horas 24 52,65 

    Total 102  

 

Estatísticas de teste
a,b 

   Liderança Liderança     Considera  Liderança Recompe Gestao Gestao   

   Transform Transform Influência Influência Motivação  ção Liderança Transacio nsas por por  Laissez- 

   acional acional Idealizada Idealizada Inspiracio Estímulo Indivividua Transacio nal Contingen Exceção Exceção Laissez- faire 

  JDI - supervisão (total) (total) (média) (atribuída) (conduta) nal Intelectual l nal (total) (média) tes (ativa) (passiva) faire (total) (média) 

 Qui-quadrado 2,585 4,919 4,633 6,536 2,223 5,743 5,684 2,126 6,963 7,305 7,369 4,646 1,988 1,256 1,237 

 gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Significância Assint. 0,460 0,178 0,201 0,088 0,527 0,125 0,128 0,547 0,073 0,063 0,061 0,200 0,575 0,740 0,744 

 a. Teste Kruskal Wallis                
                 

 b. Variável de                

 Agrupamento: Número                

 de horas trabalhadas                 
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Anexo 8 – Análise da variável “Número de anos que trabalha com a chefia 

atual” na perceção dos estilos de Liderança e Satisfação com a Supervisão 

 
Número_de_anos_de_trabalho_com_atual_chefia N Meanrank 

MLQ_LidTransf até 10 anos 9 20,17 

11 a 20 anos 13 12,31 

21 ou mais anos 10 18,65 

Total 32  
MLQ_Carism.A* até 10 anos 9 21,06 

11 a 20 anos 13 11,69 

21 ou mais anos 10 18,65 

Total 32  
MLQ_Carism.C até 10 anos 9 19,44 

11 a 20 anos 13 13,92 

21 ou mais anos 10 17,20 

Total 32  
MLQ_Insp.Mot** até 10 anos 9 22,00 

11 a 20 anos 13 10,77 

21 ou mais anos 10 19,00 

Total 32  
MLQ_Est.Int até 10 anos 9 18,44 

11 a 20 anos 13 13,31 

21 ou mais anos 10 18,90 

Total 32  
MLQ_Cons.Ind até 10 anos 9 18,83 

11 a 20 anos 13 13,92 

21 ou mais anos 10 17,75 

Total 32  
MLQ_LidTransac até 10 anos 9 14,28 

11 a 20 anos 13 17,08 

21 ou mais anos 10 17,75 

Total 32  
MLQ_Tam.Rec até 10 anos 9 14,44 

11 a 20 anos 13 15,73 

21 ou mais anos 10 19,35 

Total 32  
MLQ_Ger.At até 10 anos 9 19,44 

11 a 20 anos 13 13,85 

21 ou mais anos 10 17,30 

Total 32  
MLQ_Laiss.Faire até 10 anos 9 12,56 

11 a 20 anos 13 19,81 

21 ou mais anos 10 15,75 

Total 32  
JDI_Super_new até 10 anos 9 21,56 

11 a 20 anos 13 13,19 

21 ou mais anos 9 14,50 

Total 31  

*<.05 

**<.01 
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Estatísticas de testea,b 

 

MLQ_Lid 

Transf 

MLQ_Carism

.A 

MLQ_Carism.

C 

MLQ_Ins

p.Mot 

MLQ_Est. 

Int 

MLQ_Con

s.Ind 

MLQ_Lid 

Transac 

MLQ_Tam

.Rec 

MLQ_

Ges.At 

MLQ_Laiss.

Faire JDI_Super 

Qui-quadrado 4,502 6,107 1,943 8,776 2,571 1,731 ,735 1,457 2,021 3,316 4,859 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Significância Assint. ,105 ,047 ,378 ,012 ,276 ,421 ,692 ,483 ,364 ,191 ,088 

Sig. Monte 

Carlo 

Sig. ,104
c
 ,045

c
 ,386

c
 ,009

c
 ,286

c
 ,417

c
 ,707

c
 ,484

c
 ,377

c
 ,195

c
 ,084

c
 

99% de Intervalo 

de Confiança 

Limite inferior ,096 ,040 ,373 ,006 ,274 ,404 ,696 ,471 ,364 ,185 ,076 

Limite superior ,111 ,050 ,398 ,011 ,298 ,430 ,719 ,496 ,389 ,205 ,091 

a. Teste KruskalWallis 

b. Variável de Agrupamento: Número_de_anos_de_trabalho_com_atual_chefesuperior 

c. Baseado em 10000 tabelas de amostra com a semente inicial 1724717747. 

 

 


