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RESUMO – Este artigo organiza de uma forma lógica e integradora as principais variáveis – liderança e 

bem-estar - e a dinâmica da situação a ser estudada no projecto de investigação em turismo intitulado 

“Liderança e Bem-Estar – o caso da hotelaria no Algarve” apresentado em Setembro de 2008 à Comissão 

Coordenadora do Programa de Doutoramento em Turismo da Faculdade de Economia da Universidade do 

Algarve. A revisão da literatura em bem-estar e liderança - com vista a compreender as suas influências junto 

dos colaboradores da hotelaria de quatro e cinco estrelas de propriedade, ou gestão, nacional e internacional 

no Algarve - identifica os principais aspectos que influenciam a investigação.     

Palavras–chave – Bem-estar; Bem-estar psicológico; Bem-estar subjectivo; Bem-estar no trabalho; 

Liderança; Liderança transformacional; Modelos de transacção e troca social - VDL & LMX; 

Interaccionismo simbólico. 

 

ABSTRACT – This paper organizes the main variables – leadership and well-being - and the dynamics of 

the situation to be studied in research project in tourism entitled “Leadership and Well-Being - the case of the 

hospitality in the Algarve” presented in September 2008 to the Coordinating Committee of the PhD Program 

in Tourism in the Faculty of Economics, University of the Algarve. The literature review on well-being and 

leadership - in order to understand their influence with the employees of the hotel of four and five star of 

property or management of national and international in the Algarve - identifies the main factors that 

influence the investigation. 
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–––––––––––––––––––––––––––––– � –––––––––––––––––––––––––––––  

 

1. Introdução 

Este artigo encontra-se divido em duas partes. A primeira identifica os aspectos que influenciam a situação a 

ser estudada (as variáveis liderança e bem-estar) bem como revê a literatura nas temáticas dessas variáveis e 

a segunda parte é centrada na dinâmica da situação a ser estudada relacionando o processo de liderança com 

o bem-estar, a cultura das chefias, a gestão, o clima e cultura organizacional. 

Numa primeira abordagem à realidade observada na hotelaria, verificamos que as complexas relações de 

trabalho ligadas à hotelaria e o facto de esta encontrar-se ainda muito centralizada e hierarquizada permitir-

nos-á estudar o bem-estar dos colaboradores da hotelaria relacionando-o com características diversificadas, 

tais como, características situacionais, dos próprios colaboradores (liderados ou subordinados), da tarefa ou 

da organização, reforçando a ideia de contingencialidade e da cultura como factor situacional condicionador 

da eficiência da liderança, onde a crescente complexidade do produto e do serviço turístico fazem da trilogia 

cliente, colaborador, chefia, provavelmente o cerne do sucesso da experiência turística. 

Partindo desta observação o nosso estudo pretende também fornecer às organizações da industria do turismo 

o conhecimento necessário que lhes permita desenvolver modelos que propiciem uma liderança mais 

eficiente e um maior bem-estar aos seus colaboradores, num contributo que julgamos relevante para o 

desempenho, sucesso e competitividade organizacionais.  

 

I PARTE 

2 - O projecto de investigação – problemática e pressupostos 

O projecto de investigação conducente ao grau de doutor apresentado em Setembro de 2008 à Comissão 

Coordenadora do Programa de Doutoramento em Turismo da Faculdade de Economia da Universidade do 

Algarve intitulado de “Liderança e Bem-estar – o caso da hotelaria no Algarve” pretende estudar a 

influência da liderança das chefias no bem-estar dos colaboradores da hotelaria de propriedade, ou gestão,  

nacional e internacional no Algarve.  Consequentemente, fixámo-nos em dois pressupostos:  

1) de que o bem-estar dos colaboradores é influenciado pela liderança das chefias, distintiva e 

diferentemente, na hotelaria de propriedade nacional e na hotelaria de propriedade internacional, em função 

da cultura das chefias;  

2) de que existe uma relação entre o bem-estar e a liderança e esta última com a cultura dos seus líderes, 

procurando assim compreender se a liderança nas cadeias de hotéis de propriedade nacional e internacional é 

percepcionada de forma diferente entre si e se essa diferença (assente, ou não, na cultura dos lideres) 

influencia o bem-estar dos seus colaboradores.  

 

3 - O bem-estar 

Dentro das várias perpectivas que o bem-estar pode ser abordado, duas delas merecem destaque: o bem-estar 

subjectivo (que forma um campo de estudo e integra as dimensões de afecto e satisfação com a vida) e o 

bem-estar psicológico (que constitui outro campo de estudo, fundado nos anos 80, por Ryff (1989) e que 

integra os conceitos de auto-aceitação, autonomia, controlo sobre o meio, relações positivas, propósito na 

vida e desenvolvimento pessoal).  
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4 - O bem-estar psicológico 

O bem-estar psicológico adopta a visão da felicidade. Segundo Aristóteles, o objectivo supremo de todo 

comportamento é a felicidade ou eudaimonia. Os teóricos do bem-estar psicológico adoptam a visão de 

felicidade, e consequentemente de bem-estar, centrada na experiência da expressividade pessoal e de auto-

realização. Para Riff (1989)  o bem-estar é entendido como o funcionamento positivo global do indivíduo. 

Um indivíduo com elevado bem-estar é aquele que apresenta altos índices de auto-aceitação (atitudes 

positivas do indivíduo em relação a si mesmo), relação positiva com os outros (satisfação e confiança na 

relação com os outros), autonomia (autodeterminação, independência e auto-regulação do comportamento), 

controlo do ambiente (habilidade do indivíduo para escolher ou criar situações adequadas às condições 

pessoais), propósito na vida (senso de direcção que contribui para a percepção de que a vida é significativa) e 

crescimento pessoal (desenvolvimento do potencial do indivíduo e da sua expansão como pessoa). Os seis 

elementos propostos definem o bem-estar psicológico tanto teórica como operacionalmente (Riff, 1989), 

 

5 - O bem-estar subjectivo 

O conceito de bem-estar subjectivo e as suas dimensões têm atraído a atenção da comunidade científica.  

Para Diener (1984) o bem-estar subjectivo tem três componentes distintos: satisfação com a vida (LS), afecto 

positivo (PA) e afecto negativo (NA). Mais recentemente, Diener incluiu também a satisfação em domínios 

específicos da vida (a satisfação de domínio (DS), por exemplo, a satisfação com a saúde) na definição de 

bem-estar subjectivo. É comum distinguir os componentes cognitivo e afectivo do bem-estar subjectivo 

(Diener, 1984; Diener et al, 1999). Satisfação de vida e satisfação de domínio são considerados componentes 

cognitivos porque são baseadas em crenças avaliativas (atitudes) sobre a própria vida. Em contraste, PA e 

NA avaliam a componente afectiva do bem-estar subjectivo e reflectem a quantidade de sentimentos 

agradáveis e desagradáveis que as pessoas experimentam nas suas vidas. 

Segundo Diener et al (1999) o bem-estar é uma área de estudo, uma variável ampla (Lucas, Diener, & Such, 

1996) que exige muito cuidado na sua comparação com outras variáveis. A medição sistemática do conceito 

de bem-estar tem-lhe fornecido critérios de validade e fidelidade existindo consenso entre os investigadores 

na existência de uma dimensão cognitiva e de uma dimensão afectiva do bem-estar subjectivo - satisfação 

com a vida sentimento de felicidade. Dimensões separadas mas substancialmente correlacionadas (Diener, et 

al, 1999). Este terá sido um dos grandes contributos de Diener e a sua equipa. Utilizaram os métodos 

empíricos da psicologia científica para construir o conhecimento com base no bem-estar subjectivo - para 

criar confiança e validação das medidas de bem-estar subjectivo - e para testar empiricamente predições 

derivadas de teorias sobre o bem-estar subjectivo. 

 

6 - A estrutura do bem-estar subjectivo 

Investigação sobre a estrutura cognitiva do bem-estar tem dois objectivos. Primeiro procura estabelecer as 

características gerais das relações estruturais entre os componentes cognitivos do bem-estar subjectivo. O 

segundo objectivo da investigação é estrutural para dar a perceber os processos causais que produzem a 

estrutura cognitiva do bem-estar.  
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As teorias estruturais do bem-estar subjectivo assumem que PA e NA são independentes. A investigação 

empírica é coerente com essa hipótese. PA e NA, embora por vezes não estritamente independentes, 

apresentam correlações negativas, frequentemente, de fracas a moderadas. Para além disso, PA e NA têm 

causas distintas e podem até mesmo co-ocorrer no mesmo momento, embora não com a mesma intensidade. 

Daqui decorre que um indivíduo com um PA elevado não tem necessariamente um NA baixo, e vice-versa. 

Portanto, um entendimento completo de bem-estar subjectivo requer uma avaliação do PA e NA. Por outro 

lado, mudanças no DS são susceptíveis de produzir mudanças no LS. A investigação demonstra que factores 

internos podem desempenhar um papel importante no bem-estar subjectivo. Afecto positivo, afecto negativo 

e satisfação com a vida são moderadamente vistos como factores hereditários, estáveis ao longo do tempo, 

moderada a fortemente correlacionados com os indicadores psicofisiológicos e traços de personalidade, como 

por exemplo, com a extroversão. Em contraposição, os factores externos, tais como o rendimento, a saúde e 

até mesmo o número de amigos que uma pessoa tem (Lucas & Dyrenforth, 2006) são fracamente 

correlacionados com o bem-estar (poderemos ter melhores resultados sobre uma pessoa do bem-estar 

subjectivo pesquisando essencialmente a sua personalidade do que as suas condições de vida; de facto, a 

investigação sobre as ligações entre a personalidade e o bem-estar encaixam-se dentro de uma abordagem 

mais abrangente por forma a entender os factores que influenciam e que podem levar a mudanças duradouras 

de bem-estar subjectivo). Para muitos investigadores, as pessoas devem ser capazes de superar as forças da 

psicologia na esteira hedonista e manter pelo menos um mínimo de bem-estar emocional. Pessoas felizes são 

especialmente capazes de acelerar a sua recuperação emocional proveniente de acontecimentos negativos e 

em retardar a sua adaptação hedónica proveniente de acontecimentos positivos. 

O quadro global da relação entre riqueza material e bem-estar subjectivo é complexa. Curiosamente, apesar 

da riqueza material parecer estar relacionada com a felicidade, contudo um forte desejo de riqueza material 

pode ser tóxico. Parte da literatura do bem-estar subjectivo tem demonstrado que atitudes de materialismo 

excessivo estão associadas a níveis mais baixos de bem-estar subjectivo, mesmo entre aqueles que são 

relativamente ricos. As razões para isto não são totalmente claras, mas podem estar relacionadas com a 

adaptação hedónica (Lucas, Clark, Georgellis, & Diener, 2004) ou relacionadas com as formas pelas quais as 

pessoas fazem apreciações subjectivas. Portanto, rendimento e felicidade estão relacionados, apesar dessa 

relação ser pequena em comparação com outros factores que contribuem para o bem-estar subjectivo.  

Já no que diz respeito, por exemplo, à mudança e à adaptação à mudança trata-se de um factor importante na 

busca da felicidade (não já sobre a realização da felicidade, em si), no empenhamento pessoal e na forma 

como encaramos a vida, nomeadamente através da forma como alcançamos  importantes objectivos pessoais. 

As pessoas querem ser felizes, mas de uma forma sustentável e essa sustentabilidade pode exigir também 

momentos de infelicidade ocasional. O baixo bem-estar subjectivo pode ser um importante indicador da 

necessidade de mudanças na vida, reavaliação de objectivos ou de uma reconsideração do sentido da vida. 

 

7 - O bem-estar no trabalho 

Como vimos, os conceitos de bem-estar e de bem-estar no trabalho englobam aspectos objectivos e 

subjectivos e características multidimensionais, positivas e negativas (Warr, 2007). 
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Os estudos e trabalhos que existem em bem-estar no trabalho tendem a focar essencialmente três perspectivas 

ou conjuntos de análise: perspectiva do bem-estar físico (Kirkcaldy, Cooper & Brown, 1994), perspectiva 

emocional e psicológica (Cartwright & Cooper, 1993) e por fim, uma perspectiva mental (Anderson 

&Grunert, 1997). Independentemente das perspectivas em causa, o bem-estar no trabalho é apresentado na 

literatura como um assunto importante, quer em termos pessoais (afectação do trabalhador de variadas 

formas, como por exemplo, em termos de consequências físicas, psicológicas e comportamentais) quer em 

termos organizacionais (relações de trabalho, progressão de carreira, clima e estrutura organizacional, por 

exemplo, seguros de saúde, produtividade/absentismo no trabalho, processos disciplinares).  

Contudo, parte da investigação encara o bem-estar no trabalho como uma categoria multidimensional 

geradora de uma elevada afectividade positiva no local de trabalho, categoria essa que se encontra ligada à 

eficiência no trabalho, à retenção de empregados, à criatividade e à produtividade da empresa (Harter, J.K., 

Schmidt, F.L., & Keyes, C.L. (2002), ou simplesmente, em sentido amplo, o bem-estar no trabalho pode ser 

encarado como o estado de doente e estado de não doente, sendo apresentado como um constructo multi-

dimensional. Esta abordagem pode implicar que, em termos individuais e subjectivos, o bem-estar deva ser 

analisado e medido através de variáveis como a satisfação na vida ou a felicidade e, em termos 

organizacionais, pode implicar que o bem-estar deva ser medido, por exemplo, através da satisfação no 

trabalho ou através da aproximação ao local de trabalho (Grifin, W & Dannan, K, 1999). 

 

8 - As teorias e estilos de liderança  -  das teorias clássicas às modernas 

Pensar em liderança é exprimir um desejo individual e um desejo de grupo. Num e noutro processo surgem 

factores e fenómenos psico-sociais, exo e endo grupais, que estão na base de diversas concepções, teorias ou 

modelos de liderança (como por exemplo, as teorias situacionais que visam a tarefa e os recursos, a estrutura 

social e as regras, os atributos físicos, a história, a cultura; as teorias dos traços individuais do líder assente no 

estudo das grandes individualidades e vultos da história mundial; as teorias contingênciais onde o líder actua 

consoante as contingências que defronta, a relação líder-membro, a natureza da tarefa, a partilha de 

informação, os prazos de conclusão da tarefa, com vista á maior eficácia do líder) (Fiedler, 1964, 1967; 

Vroom e Yetton, 1973). Para Fiedler os líderes mais orientados para a tarefa são mais directivos, mais 

controladores e menos preocupados com as relações humanas. Vroom e Yetton (1973) estão essencialmente 

preocupados com estilos de liderança na tomada de decisão. Estilos estes que são autocráticos, consultivos e 

estilos de grupo de elevada participação dos seguidores (aqui a qualidade da decisão, o tempo exigido e o 

grau de aceitação pelos membros do grupo constituem os níveis ou critérios de eficácia).  

As concepções hereditárias e de instinto reforçam e dão ênfase às determinantes biológicas do líder. As 

abordagens das características ou traços do líder cresceram fora destas noções, mas seguiram no sentido do 

reconhecimento da personalidade mais adaptada às condições dos acontecimentos de liderança. As 

abordagens situacionais deslocaram-se ao longo da escala em direcção ás determinantes sociais, quase na 

exclusão das diferenças individuais na personalidade. Portanto afirmar que a liderança está na “atribuição” ou 

no “estado inferido” (Meindl & Ehrlich, 1987) é algo que não é tão recente assim.  

Para Hollander (2009) a primeira contribuição para o estudo psicológico da liderança deveu-se em grande 
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parte aos estudos sobre as características individuais, propostas para identificar as características ou traços do 

líder. Só mais tarde a psicologia forneceu uma mais rica forma de compreender as motivações e a liderança 

através de percepções individuais, sob o domínio da “cognição”. Estes processos psicológicos também 

afectam e fornecem uma melhor compreensão aos fenómenos de grupo, tais como a coesão, conformidade, 

independência, preconceitos e os conflitos, os quais se relacionam com a liderança.  

Segundo Hollander (2009) uma característica básica das teorias clásicas de liderança é o pressuposto de que o 

“líder” e a “liderança” são os mesmos, e que é o líder quem alcança resultados. Nas teorias modernas a 

liderança é vista mais como um processo interactivo que envolve o líder e seguidores. Não é algo que o líder 

possui. Um líder é muitas vezes o principal agente, mas não o exclusivo; outros podem participar na tomada 

de iniciativas.  

Uma das ideias iniciais das teorias clássicas da liderança é a de que os líderes nascem líderes (não são criados 

lideres). No contexto de uma liderança moderna, os desenvolvimentos nas análises da atribuição continuam 

importantes, começando pela análise realizada por Calder (1977) e Pfeffer (1977). A par de outros efeitos, 

estes autores, sublinharam que, em geral, os resultados, positivos ou negativos, são implicitamente atribuídos 

ao líder. Este paradigma é também associado aquilo que Rush, Thomas e Lord (1977) apelidam de teorias 

implícitas da liderança. Se algo correr mal, o grupo ou a equipa não pode ser despedida, mas despedir o líder 

é uma hipótese. Um líder carismático, por exemplo, apela á lealdade dos seguidores e possui um considerável 

poder sobre eles, em especial, em tempo de crise, onde é reclamada uma forte direcção. Burns (1978) 

desenvolveu um conceito relacionado na sua ideia de liderança transformacional. Estes líderes envolvem os 

seguidores e mudam com facilidade o seu visual e comportamento. A ideia parece semelhante com a 

liderança transaccional. Contudo, difere desta pelo imenso peso atribuído ao impacto do líder nos seguidores, 

com menos atenção no efeito que os seguidores terão no líder e no processo de liderança. De facto, a 

liderança transformacional pode ser considerada como uma extremidade da liderança transaccional onde o 

líder fornece aos seguidores uma mais e melhor resposta aos seus ensejos e um grande sentido de entrega. 

Aplicando a noção de Burn´s do líder como um agente transformador para a liderança organizacional, Bass 

(1985), Bennis e Nanus (1985) procuraram compreender como a noção de Burn´s se poderia relacionar com 

um desempenho excepcional. O ponto essencial desta tomada de compreensão assenta no líder que se supera 

a si mesmo, ultrapassando as fronteiras do possível, provocando uma mudança no pensamento que 

redireccionará a acção dos seguidores.  

Hollander (2009) refere ainda que uma das ideias que provocaram algum ponto de viragem na abordagem 

situacionista é a ideia de cultura organizacional onde o fundador e líderes sucessores seguem um conjunto de 

normas e de valores e provocam um clima na organização em consonancia com tais ideias pré-estabelecidos 

mas nem sempre (ou quase sempre) alcançados pelos demais colaboradores. Tomar o papel de líder numa 

situação deste tipo requer que o líder esteja consciente da cultura da organização, em especial que estão 

mudanças em curso (Kilman et al., 1958; Shein, 1985).  
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9 - Os modelos de transacção e troca social - VDL & LMX 

Quando as mudanças são necessárias nas organizações, as expectativas e as percepções dos seguidores são 

importantes para a capacidade do líder para aingir os desejados resultados. Importante é também avaliar os 

aspectos das relações líder-liderado que afectam a mudança. E importa não só analisar um dos caminhos: 

líder liderado, mas ambos, líder-liderado, liderado-líder. Um dos percursores da análise das relações 

existentes entre líder e liderados e vice-versa, é Graen (1975) e os seus colaboradores que avançaram com o 

modelo das ligações diádicas verticais ("vertical dyadic linkage", VDL) que foca a sua análise no papel entre 

o líder e determinados liderados. Graen considera que cada líder tem círculos de liderados mais ou menos 

chegados. Pese embora, os do círculo mais chegado partilhem uma relação mais próxima com o líder não 

quer isto dizer que tenham um papel mais facilitado nos resultados que o grupo pretende atingir. Pelo 

contrário. A estes são-lhes exigidas maiores responsabilidades e melhor desempenho que os demais por 

forma a acompanharem os níveis de exigência do líder. Os custos associados desta relação de proximidade, 

em regra, são traduzidos por um forte código de lealdade e obediência. Um liderado dentro deste círculo mais 

próximo facilmente poderá gerar eficiência ou ineficiência na liderança, em especial, porque ao líder é-lhe 

atribuído a responsabilidade no resultado e no comportamento dos seus liderados. Se o liderado for 

ineficiente na sua acção, o líder, ele próprio, tende a assumir também esse fracasso. Outros dos custos 

associados a este tipo de relação entre líder e liderados e vice-versa, é o relacionado com o facto de o líder 

estar limitado no que pode entregar de si aos liderados (Graen e Cashman, 1975, p. 154).  

Para aqueles que estão no círculo mais afastado o líder requer menos responsabilidade e distribui-lhes menos 

tarefas para realizar. Estes membros do grupo em regra são pessoas com um status mais baixo tratados mais 

como um bloco. contudo, é-lhes exigido desempenho adequado aos resultados do grupo.  

Nas últimas décadas a terminologia alterou de modelo VDL para LMX, modelo troca líder-membro (Dienesh 

& Liden, 1986).      

A perspectiva da troca social vê o líder numa transacção implicita aos benefícios dos liderados, tal como um 

sentido de direcção e reconhecimento das suas necessidades e esforços. Os liderados, em troca, entregam ao 

líder influência, status elevado e estima (Hollander e Julian, 1969). Assim, a “transacção” oferece as bases 

para um mútuo reconhecimento e uma influência em dois sentidos, incluindo exigências sobre o líder que 

pode ter aqui um papel mais activo que o normal. A percepção que uma pessoa tem da conformidade ás 

normas do grupo é baseada em observações que coincidem com as expectativas, incluindo a competência 

demonstrada em ajudar o grupo a obter resultados favoráveis.  

A liderança pode ainda ser entendida à luz do interacionismo simbólico que pretende compreender a relação 

líder-liderado: o líder, conceptualizando o seu papel pode fazê-lo de duas maneiras distintas: ao ser-lhe dada 

uma posição de chefia na organização ele pode construir o seu papel, identificando-se com os membros da 

hierarquia e relacionando-se com os liderados com base numa relação assimétrica de poder; ou pode 

construir o seu papel tomando como referente os liderados, procurando sentir e pensar como eles pensam, 

colocando-se no lugar dos liderados, fazendo prova de maior complexidade cognitiva e de maior criatividade 

e inovação (citado por Monteiro, 2008; como mostraram Sousa, 1999 e Monteiro 2008).  
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II PARTE 

10 - A dinâmica da situação a ser investigada 

Na dinâmica da situação a ser investigada temos dois momentos complementares mas distintos: A relação da 

liderança transformacional com o bem-estar e com a cultura das chefias, com o clima organizacional e com a 

gestão organizacional. 

Na primeira (a relação da liderança transformacional com o bem-estar) desde logo surgem com frequência na 

literatura dois aspectos associados à ligação entre liderança e gestão organizacional e que dizem respeito a 

modalidades ou estilos que a liderança pode assumir: a liderança transaccional “versus” transformacional.  

Como vimos anteriormente, o conceito de liderança ultrapassa o estilo transaccional (como o estilo que 

procura compatibilizar e harmonizar os objectivos dos liderados, através da simples troca e na base da 

coordenação de interesses e da negociação dos conflitos, trocando-se incentivos e estatuto por desempenho) 

para adoptar o estilo transformacional.    

A liderança transformacional refere-se ao processo através do qual os líderes fomentam o empenhamento dos 

seguidores e os induzem a ultrapassar os seus auto-interesses (designadamente os materiais) em prol dos 

objectivos da organização – assim conseguindo obter o seu empenhamento e produzindo elevados 

desempenhos. De acordo com O`Toole, (1995), os comportamentos dos líderes que apelam à confiança dos 

seus colaboradores e à compatibilização da saúde organizacional com a saúde física e psicológica (onde se 

relevam dimensões como o cuidado e a preocupação com o bem-estar dos colaboradores) são encarados 

como comportamentos de liderança geradores de confiança e lealdade. 

Estas ideias trazem-nos para o campo da liderança transformacional em que é sugerido que uma liderança de 

elevada qualidade tem o potencial para influenciar positivamente os outros no seu bem-estar psicológico. O 

facto de os líderes transformacionais motivarem mais além do que seria possível é uma das suas 

características (Bass, Avolio, 1993) . 

Kara et al (2007) partiram do princípio de que todos estes estudos em elevada qualidade de liderança e bem-

estar teriam por base uma primeira hipótese: “A liderança transformacional está positivamente associada ao 

bem-estar psicológico” (p.194), como também o está a liderança transformacional e o trabalho com 

significado para o subordinado que o desempenha. Essa valoração significativa para o 

colaborador/subordinado trata-se de um mecanismo através do qual a liderança transformacional exerce uma 

influência positiva sobre o bem-estar psicológico (os autores suportaram a evidência de que esse significado 

está relacionado com o bem-estar psicológico).  Sob estas premissas os autores formularam uma segunda 

hipótese: A relação positiva entre a liderança transformacional e o bem-estar psicológico é mediado pela 

percepção de que o trabalho realizado pelo colaborador assume significado. Ambas as hipóteses dos estudos 

apresentados no artigo concluíram que a liderança transformacional exerce uma influência positiva no bem-

estar psicológico dos colaboradores subordinados, admitindo-se que os valores humanísticos no trabalho (os 

valores e as crenças pessoais) desempenhem uma importante influencia no bem-estar psicológico dos 

colaboradores subordinados. 

No segundo (a relação da liderança com a cultura das chefias, com o clima organizacional e com a gestão 

organizacional) não poderemos de iniciar o debate com uma pergunta inevitável: será que as teorias da 

liderança, o clima organizacional e a cultura dos seus líderes ajudam as organizações a desenvolver uma 

liderança promotora do bem-estar junto dos colaboradores da hotelaria?  
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Como vimos, dentro das diferentes teorias da liderança, esta pode ainda ser entendida à luz do 

interaccionismo simbólico. O chefe que promove o bem-estar deve incluir-se nesta categoria.  

O clima organizacional é um conceito relacionado ao estudo da liderança. Por exemplo, Lickert (1961) 

sublinha que um líder organizacional não pode utilizar um estilo que se oponha ao do seu superior 

hierárquico. Tendo em conta a componente cognitiva nos estilos de liderança, o elemento chave é procurar 

conhecer o que faz as coisas acontecerem na organização. Por exemplo, March (1981) identificou três dessas 

teorias: a primeira atribui um forte peso a especificas caracteristicas individuais; a segunda aceita a hierarquia 

como um importante dado organizacional; a terceira aceita o facto de os líderes terem um impacto, não tanto 

ao nível individual, mas como uma classe com uma de competência administrativa, ou seja, uma equipa de 

pessoas capazes 

Portanto, quer se opte pelo nível de análise do clima organizacional, em que o papel do líder para a sua 

definição, consolidação ou modificação é de importância fundamental, quer se opte por uma perspectiva de 

análise mais abrangente de clima ou de cultura organizacional, em que as características culturais das chefias 

condicionam o estilo, forma, tipo ou modalidade de liderança a adoptar, estaremos em presença de uma 

variável moderadora condicionadora da actividade do líder. Por exemplo, uma cultura do líder caracterizada 

por um baixo distanciamento face ao poder, provavelmente facilitará mais a adopção de uma liderança 

participativa do que um estilo de liderança directivo. A cultura do líder pode condicionar o seu 

comportamento do líder e o clima ou até mesmo a cultura organizacional pode condicionar também o 

comportamento do líder.   
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