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CONCLUSÃO

A amostra consistiu em 351 instrutores de exercício físico, de 65 academias desportivas, de 15 distritos de Portugal continental. A idade dos participantes variou entre os 21 e

56 anos de idade (M = 30.36 anos; DP = 6,577 anos), dos quais 170 eram do sexo masculino (47%) e 222 do sexo feminino (52%).

O instrumento de avaliação utilizado foi a Escala Multidimensional de Liderança nas Organizações (EMLO; Gomes & Resende, 2014) que avalia os estilos de liderança em

contextos organizacionais. É constituída por 36 itens referentes a 9 dimensões dos comportamentos do responsável/chefe, distribuídos pela liderança transformacional (visão,

inspiração, instrução, respeito e apoio), transacional (feedback positivo e feedback negativo) e tomada de decisão (gestão ativa e gestão passiva). Neste estudo, utilizamos a

versão do instrumento onde os instrutores de exercício físico avaliaram os comportamentos atuais e preferidos dos seus gestores de academias desportivas.

FINANCIAMENTO

Este estudo foi realizado no Centro de Investigação em Psicologia(PSI/01662), Escola de Psicologia, Universidade do Minho, e suportado financeiramente pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia e pelo Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (UID/PSI/01662/2019), através de fundos nacionais (PIDDAC).

Atendendo a estes resultados, este estudo poderá ter implicações práticas na formação dos gestores de academias desportivas enquanto líderes, sendo relevante promover a formação da

liderança transformacional, o reforço positivo da liderança transacional e a gestão ativa da tomada de decisão.

Investigações futuras deverão incluir a avaliação da auto-perceção dos gestores de academias sobre o exercício da própria liderança, para complementar os resultados deste estudo.

Finalmente, para melhor compreensão do Modelo de Eficácia da Liderança (Gomes, 2017), as restantes componentes do modelo devem ser analisadas.

Os resultados indicam que:

• Nas dimensões dos comportamentos atuais

não existem diferenças estatisticamente

significativas entre as mulheres e homens.

• Nas dimensões dos comportamentos

preferidos, existem diferenças estatisticamente

significativas na dimensão gestão passiva da

tomada de decisão entre mulheres e homens.

As mulheres apresentam um score mais baixo

em relação aos homens.

• Na comparação entre os comportamentos

atuais e os preferidos nas mulheres, não

existem diferenças estatisticamente

significativas na dimensão “feedback negativo”

da liderança transacional.

• Nas restantes dimensões, a comparação entre

os comportamentos atuais e os preferidos nos

homens e nas mulheres indica que existem

diferenças estatisticamente significativas em

todas as dimensões do comportamento dos

gestores de academias desportivas.

Nota de registo

• Resultados da comparação entre

comportamentos atuais e preferidos mostram

que, a liderança exercida pelos gestores de

academias desportivas podem ainda melhorar

nas três áreas avaliadas pelo EMLO

(transformacional, transacional e tomada de

decisão).

RESULTADOS

O Modelo da Eficácia da Liderança (Gomes, 2017) preconiza que o perfil ótimo de liderança é maior quando o líder baseia a sua ação na liderança transformacional, no feedback

positivo da liderança transacional e na gestão ativa (descentralizada) da tomada de decisão.

Objetivo: Analisar a perceção de instrutores de exercício físico sobre os estilos de liderança dos seus gestores de academias desportivas, com base no Modelo da Eficácia da Liderança

(Gomes, 2017)


